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‘Ons tijdperk van technici maakt volop gebruik van het
gesubstantiveerde zelfstandige naamwoord “professional”: 
men lijkt te denken dat daar een soort garantie uit spreekt.’

– Guy Debord

‘“Deskundigen,” gromde hij. Met een misprijzende glimlach
pakte hij zijn hoge hoed op, schudde verbitterd het hoofd en
liep de deur uit.’

– Anton Tsjechov





Voor Corinna & Lili-Rose,
die buiten de lijntjes schilderen…
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voorwoord

Voelen dat je ‘meer leeft’

Professionals zijn overal. Vandaag de dag gebeurt er maar weinig
waar geen specifieke kennis van een professionele ‘deskundige’ bij
komt kijken: professionals ontslaan en evalueren, meten en advi-
seren, plannen en regelen het leven van miljoenen mensen overal
ter wereld. Het lijkt alsof we allemaal mee moeten doen. Om car-
rière te maken en een gelukkig leven te leiden, moet onze hele per-
soonlijkheid uitstralen dat we flexibele ‘professionals’ zijn. Het is
alsof ons verteld is dat er maar twee typen mensen zijn: professi-
onals (en zij die dat willen worden) en mislukkelingen.

In dit boek wil ik deze indeling ter discussie stellen. Ik wil een
alternatieve categorie voorstellen, die van de aartsvijanden van de
professionele deskundigen: de amateurs. Met ‘amateurs’ bedoel
ik zowel een echte als een denkbeeldige categorie: mensen die te-
genwoordig bestaan, maar ook mensen die behoren te bestaan.
De amateur is een normatieve constructie, een persoon die onder
het oppervlak van de samenleving schuilgaat en afwacht tot hij
kan opbloeien. Hij is iemand met een ander soort gevoeligheid,
niet genegen te bezwijken voor het bedrog van de deskundigen,
en niet iemand die zichzelf hoeft te verkopen aan de hoogste bie-
der. Gedreven als ze zijn, proberen amateurs de dingen die ze doen
tot een succes te maken zonder dat daar een grote beloning tegen-
over staat, als er al een beloning tegenover staat.

De gangbare opvatting is dat amateurs mensen zijn die maar
wat liefhebberen, die dingen niet doen om er de kost mee te ver-
dienen, maar als hobby, in het weekend, in hun vrije tijd. Ze
mogen op hun eigen wijze ‘deskundig’ zijn en iets echt goed kun-
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nen – tuinieren, toneelspelen of aan auto’s sleutelen – maar het
blijft amusement, iets onbelangrijks. Professionals daarentegen
gaan op een gewichtige, instrumentele manier te werk. Ze zijn er
om aangehoord en serieus genomen te worden.

Een duizelingwekkend scala aan professionele en deskundige
instanties beheerst ons sociale, economische en politieke leven.
Deskundigen regelen hoe we tegemoetkomen aan maatschappe-
lijke noden en openbare dienstverlening toewijzen. We treffen ze
aan op alle niveaus van overheidsbestuur en economische besluit-
vorming, in de gezondheidszorg en in de onderwijspolitiek. Zij
formuleren de algoritmen van het wetenschapsbedrijf en bepalen
de taal van de bedrijfswetenschap. Ze houden toezicht op onder-
zoek en ontwikkeling, en halen de opbrengsten van patenten en
intellectuele eigendomsrechten binnen. Men vertelt ons dat ons
uiterst ondemocratische vrijemarktsysteem zichzelf reguleert,
maar de manier waarop consultants, adviesbureaus en denktanks
dit systeem ondersteunen is niet bijzonder laisser-faire.

Professionele deskundigen instrueren ons wat we moeten leren,
wat we moeten lezen en wat we moeten verkopen. Zij beslissen
welke aspecten van de publieke cultuur we moeten afschrijven,
welke bestedingen geen economische waarde hebben, en welke
banen ‘inefficiënt’ zijn. Deskundigen bepalen hoe we ons in het
openbaar moeten presenteren, hoe we onze arbeidsvoorwaarden
moeten specificeren, hoe we moeten spreken, hoe we moeten
schrijven. Als we geld hebben, weten zij het beste hoe we dat kun-
nen investeren, hoeveel belasting we moeten betalen, en wat onze
wettelijke rechten zijn. Zelfs politici krijgen van deskundigen
richtlijnen aangereikt over hoe zij moeten besturen. Deskundigen
geven vorm aan onze persoonlijkheid, bepalen de waarde van
onze verwachtingen en verlangens, adviseren ons over hoe we
moeten leven en hoe we moeten sterven.

Niet dat alle deskundigen het per se bij het verkeerde eind heb-
ben. Het probleem is meer de mantel van macht waarin zij zich
vandaag de dag hullen, de mate waarin zij onaantastbaar en op-
permachtig lijken te heersen. In hoe ze ons tegelijkertijd verleiden
en afpersen, zijn deskundigen zowel een nieuwe kerk als een
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nieuwe maffia. De irrationaliteit van hun rationele organisatie
geeft hun daarbij een geheel eigen bekwaamheid, die ze nauwelijks
hoeven te verantwoorden.

In dit boek wil ik stilstaan bij hoe deze werkelijkheid voortdu-
rend en overal wordt aangemaakt en geaccepteerd. Ik zal proberen
een andere werkelijkheid naar voren te brengen, onderzoeken
waar amateurisme tegenwoordig voor staat en wat het zou kun-
nen betekenen. Ik zal dit doen door professionalisme kritisch
onder de loep te nemen, na te gaan welke breuklijnen er lopen
tussen amateurs en professionals, en die breuklijnen thematisch
te behandelen. Ik beweeg me heen en weer tussen persoonlijke
identiteit en arbeidsverhoudingen, kennisproductie en politieke
macht, technocratische verbeelding en participatie door de bevol-
king, stedenkundig onderzoek en militant activisme. Ik ga dieper
in op de spanning tussen amateurs en professionals binnen elk van
die domeinen, en zal aantonen dat die tektonische platen in feite
verwijzen naar politieke scheidslijnen, die we kunnen afbakenen
en opschuiven.

Soms hoor ik hoe professionals uit het bedrijfsleven hun 
mantra’s over marketing en management uitkramen, of hoe 
pro fes sionele academici de beoordeling en financiering van we-
tenschappelijke research bespreken, of onderzoeksfondsen en
commissies. Ik krijg dan hetzelfde verbazingwekkende gevoel een
buitenstaander te zijn als Dostojevski’s ‘man uit het onder-
grondse’, toen die een reünie van zijn oude schoolkameraden be-
zocht. Anders dan de ondergrondse man hebben zij het allemaal
‘gemaakt’ als professionals, en zijn ze rijkelijk beloond met status
en financiële successen. Maar de ondergrondse man ‘haat de
schelle, zelfverzekerde klank van hun stemmen’ en is onaan -
genaam getroffen door ‘de onbenulligheid van hun gedachten, 
de stompzinnigheid van hun bezigheden, hun spelletjes en hun ge-
sprekken’.1

Ze begrijpen maar weinig van het werkelijke leven, zegt hij, en
wat daar ‘de meest wezenlijke dingen’ in zijn. Boeken lezen ze
nooit en ‘zelfs de meest inspirerende, belangwekkende onderwer-
pen interesseren hen geen zier’. Ten onrechte stellen ze status gelijk
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aan intelligentie. Al op jeugdige leeftijd ‘dromen ze van de goed-
betaalde functies die voor hen in het verschiet liggen’. Geleidelijk
zijn ze succes gaan aanbidden als iets wat ze ook voor zichzelf wil-
len. Volgens de ondergrondse man ‘treden ze alles wat eervol,
maar nederig en vertrapt is, met beschamend en hatelijk gelach
tegemoet’, ook de ondergrondse man zelf. Ze gedragen zich ‘op-
pervlakkig’ en meten zich ‘een cynische houding’ aan. ‘Ze kletsen
maar raak over belastingen, over wat er speelt in de Senaat, over
salarissen en promoties, over Zijne Excellentie, en de beste manier
om die te behagen. Er komt geen einde aan.’

Dostojevski las ik voor het eerst toen ik nog een tiener was.
Sindsdien heb ik me vereenzelvigd met de ondergrondse man.
Aanvankelijk misschien omdat we allebei gefrustreerde klerken
waren, weinig geschikt voor wat we geacht werden te doen. Hij
was enige tijd ambtenaar binnen het Russische staatsapparaat,
zelf verdeed ik aan het einde van de jaren zeventig mijn tijd als
loonadministrateur bij het havenbedrijf van Liverpool, onderge-
schikt aan professionele leidinggevenden en aan het professionele
leven. Hoewel we ieder in ons eigen tijdperk leefden, aanzienlijk
in leeftijd verschilden en elkaars taal niet spraken, konden we het
goed met elkaar vinden. Net als hij was ik onbehouwen en had ik
daar plezier in, de enige schadeloosstelling voor mijn onomkoop-
baarheid, voor niet willen meedoen. Later raakte ik op drift. Vaak
zat ik tussen oersaaie, nutteloze, door professionals aangestuurde
kantoorbanen in. Volgens de meeste mensen moest ik blij zijn
überhaupt werk te hebben, maar ik haatte mijn situatie. Ik was
een zelfverklaarde man uit het ondergrondse.

Dostojevski blijft belangrijk voor mij en voor dit boek. Hij kan
ons namelijk helpen om de geest van de amateur te reconstrueren.
In zijn werk heeft hij de eigenzinnigheid van de buitenstaander
vastgelegd, van individuen die zich niet soepeltjes laten inpassen
binnen de gangbare normen en verwachtingen. Zorgvuldig ont-
rafelt Dostojevski twee verschillende paradigma’s voor hoe men-
sen kunnen leven: het carrièrepad en de levensreis. De oude
schoolmakkers van de ondergrondse man kozen voor het eerste
paradigma, niet voor een traject van avontuurlijke vervulling,
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maar van veilige routine, niet van opstandigheid, maar van volg-
zaamheid. Zij kozen een pad naar voorbestemd succes, waar per-
soonlijke eerzucht en verering van gezag, en verlangen om gezag
te zí��n, de boventoon voeren. Hun wereld is naar buiten toe afge-
sloten en in zichzelf opgesloten. De zienswijze van de onder-
grondse man daarentegen is onbepaalder, onzekerder, gewaagder
in zijn zelfbevestiging en zelfuitdrukking. Zijn wereld loopt over
van lijden aan het bestaan, maar toch ‘leeft hij meer’.
Mijn observaties en conversaties vertellen me dat talloze mensen
momenteel druk bezig zijn om ‘meer te leven’, dat tal van onder-
grondse amateurs over de hele wereld proberen zich te ontwor-
stelen aan het keurslijf van het professionalisme. Een gevoel van
onbehagen over hoe wij in onze wereld werken en leven valt niet
te ontkennen: we kennen dit gevoel en verafschuwen het. Dit boek
is er voor alle mensen die ‘meer willen leven’, die zich betrokkener
willen voelen bij wat ze doen en hoe ze het doen. Het is een strijd
tegen het professionalisme, en tegen de structuren van werk, leven
en economie die professionals ons hebben opgedrongen. Het is
een strijd van mensen die niet in standaardvormen geperst willen
worden. Positief ingevuld is het een sterk verlangen om voller en
interessanter te leven, om meer te willen weten en te onderzoeken,
in plaats van te berusten in zelfvoldaanheid en alwetendheid.
‘Meer willen leven’ betekent de geest van het amateurisme terug-
winnen, in allerlei verschillende vormen, en ingaan tegen de ideo-
logisch gedreven wereld van de professionals.

Mijn gehele volwassen leven voel ik me aangetrokken tot ge-
leerden en schrijvers, eigenzinnige dichters en tegendraadse ro-
manschrijvers, die in mijn ogen ‘amateurs’ zijn. Op de volgende
bladzijden maken ze hun opwachting: niet alleen Dostojevski,
maar ook Hannah Arendt, Charles Baudelaire, Walter Benjamin,
Marshall Berman, Guy Debord, Ivan Illich, Franz Kafka, Jane Ja-
cobs, Karl Marx, Edward Said en anderen. Op hun eigen manier
en in verschillende omstandigheden hebben al deze denkers de
werkelijkheid gedeprofessionaliseerd, zowel in hun leven als in
hun geschriften. Zij legden vast wat het is om onafhankelijk te
denken, zij klaagden de afvinkers, cijferfanaten en regelslaven van
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deze wereld aan, en namen daarbij drastische, stoutmoedige
standpunten in. In hun verontwaardiging bleven ze hun leven lang
trouw aan de hartstochten en deugden die ik bewonder, en zelfs
liefheb. Zij kunnen ons helpen weer genoegen te beleven aan de
dingen die ons dierbaar zijn.
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1

Professionals en amateurs

Ik kwam voor het eerst met de professionele wereld in aanraking
toen ik nog maar vijf was. Ik had er destijds geen benul van, maar
later paste ik de stukjes aan elkaar. Het was 1965, het jaar waarin
mijn oma moest verhuizen naar Barons Hey, het ambitieuze
nieuwe socialewoningbouwproject in Cantril Farm, aan de rand
van Liverpool. Er zaten behoorlijk wat haken en ogen aan de ver-
huizing. Zo was aan mijn oma, opa en hun dochter (mijn tante
Emily) nooit gevraagd of ze wel geherhuisvest wilden worden. Ze
hadden niets te kiezen en alleen de kennisgeving toegestuurd ge-
kregen. Het gezin moest zogenaamd verhuizen voor zijn eigen
bestwil, als onderdeel van een massaal programma om de sloppen
van Liverpool op te ruimen: in de jaren zestig zette het gemeente-
bestuur vijftienduizend mensen uit hun woningen in de binnenstad
van Liverpool en verbande hen naar Knowsley, buiten de stads-
grenzen. Mijn oma’s rijtjeshuis aan Holden Street in de wijk 
Toxteth, vlak bij Upper Parliament Street – haar weliswaar een-
voudige, maar keurig nette rijtjeshuisje, in een blok waar iedereen
elkaar kende – was door ‘deskundigen’ van de gemeente bestem-
peld als ‘onbewoonbaar’.

De professionele planologen konden dat met voldoende gege-
vens staven. Ze hadden nog meer grootse ideeën over wat het
stadsleven moest inhouden. Het nieuwe project maakte gebruik
van de volledig geïndustrialiseerde constructietechniek, met ge-
prefabriceerde onderdelen, die de Franse ingenieur Raymond
Camus in 1948 had gepatenteerd. Bouwvakkers konden in fabrie-
ken geproduceerde betonnen panelen snel en goedkoop in elkaar
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zetten, en zo jaarlijks tweeduizend wooneenheden bouwen. De
Franse overheid gebruikte het ‘Camussysteem’ om huisvesting
voor lage en modale inkomens te realiseren, maar ook Le Corbu-
sier deed het bij zijn veel duurdere Unité d’habitation in Marseille.
Tussen 1950 en 1968 hanteerde de overheid van de Sovjet-Unie
de techniek als leidraad bij haar enorme reconstructieprogramma.

Maar Cantril Farm was nog niet af of het begon al uit elkaar
te vallen. De woningen lekten en waren vochtig. Tussen de etages
was geen geluidsisolatie aangebracht. De flatgalerijen waren nau-
welijks verlicht en de lichten die er waren, deden het vaak niet.
Ook liften waren vaak kapot en allerlei voorzieningen ontbraken.
Er was geen openbaar vervoer, er waren geen huisartspraktijken
en geen winkels. Cantril Farm was een wildernis van hoogbouw
neergezet in een wildernis. Het was braakliggende grond in braak-
liggend land, afgesneden van de rest van de wereld, van elke her-
innering aan het verleden en van elk uitzicht op een toekomst. Het
bestond uit onafzienbare rijen grijze, grauwe, betonstenen torens,
die twintigduizend terneergeslagen bewoners tot woning moesten
dienen, als paddenstoelen verrezen op land dat de gemeente voor
een spotprijsje had kunnen kopen. Geen wonder dat mijn groot-
moeder het niet erg lang uithield in deze woestenij. Ze overleed
een paar jaar later aan een gebroken hart, in een gebroken ge-
meenschap. Ook mijn tante kon in Cantril Farm niet gedijen. Ze
was nog maar achtendertig toen ze kort na mijn grootmoeder
overleed. Op mijn vijfde wist ik dit allemaal niet. Pas later leerde
ik de woorden die deze vorm van doodgaan beschrijven: ‘ver-
vreemding’ en ‘vervreemd leven’, processen die gewoonlijk in gang
worden gezet door naamloze, gezichtsloze professionals. 

Twintig jaar later las ik Marshall Bermans boek All That Is
Solid Melts into Air (‘Alles wat vaststaat, verdampt’). Ik herkende
mijn eigen oma en opa in het oude paar dat Berman zo geweldig
beschrijft: Philemon en Baucis uit Goethes Faust. (Marshall, die
in 2013 overleed, zou een goede vriend van me worden. Ook was
hij een inspirerende amateur.) Philemon en Baucis stonden de door
grillige professionals bepaalde vooruitgang in de weg. Net als zij
waren mijn oma en opa pionnen binnen een groter verhaal, on-
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belangrijke en makkelijk verplaatsbare stukken op het schaakbord
van de moderne ‘ontwikkeling’.1

Meesterbouwer Faust is geobsedeerd geraakt door zijn plan
om een stuk land aan de kust geheel opnieuw in te richten. Hij
droomt ervan om daar een nieuwe maatschappij te beginnen.
Maar er is een probleem. Op een klein stukje van het land wonen
Philemon en Baucis in een boerderijtje dat uitkijkt over de duinen.
Goedmoedig neemt het gastvrije en behulpzame paar schipbreu-
kelingen en reizigers in hun woning op. Faust wil zich echter van
hen en hun wereld ontdoen. Hoewel hij hun geld aanbiedt, wei-
geren ze te verhuizen. Wat zouden ze trouwens op hun leeftijd met
dat geld moeten doen? En waar zouden ze heen moeten, na zo
lang op deze plek te hebben gewoond? ‘Die oudjes ginder moeten
wijken’, vloekt Faust. ‘Ik wens hun lindenhof tot gaard. / Die
bomen die ’k niet kan bereiken / Bederven mij ’t genot der
aard.’2 Faust wil het bejaarde koppel uit de weg hebben. Maar ie-
mand anders moet het doen, niet hijzelf. Evenmin wil hij de details
kennen van hoe het gebeurt.

Dan verschijnt op een nacht Mephistopheles, Fausts duistere
geestesgesteldheid, ten tonele, die de oude mensjes doodt. ‘Als
projectontwikkelaar besteedt Faust het vuile werk uit,’ schrijft
Marshall. ‘Vervolgens wast hij zijn handen in onschuld door zich
te distantiëren van degene die de klus heeft geklaard.’ Twee eeu-
wen later was de hand die het besluit ondertekende om iedereen
in Holden Street te ontwortelen al even faustiaans: onrechtstreeks
en onpersoonlijk. Alleen werd toen het eigenlijke werk, in zijn mo-
derne belichaming, niet uitgevoerd door een duivelse geest, maar
door complexe professionele organisaties en institutionele functi-
onarissen, die hun handen al evenzeer in onschuld wasten en zich
distantieerden van de uitvoerder.

Het masterplan van Cantril Farm was ontworpen en uitge-
voerd door architecten, planologen en bureaucraten die gewoon
professioneel hun werk deden, die de zaken ‘efficiënt’ aanpakten
en de regels volgden. Maar wanneer ik terugdenk aan Cantril
Farm en aan mijn oma, en aan de faustiaanse wijze waarop pro-
fessionals vandaag de dag te werk gaan, heeft het verhaal in een
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aantal opzichten een ingrijpende wending genomen. Zo is dui -
delijk dat de professionele wereld aanzienlijk is veranderd: haar
idealen en methoden zijn gewijzigd, tot aan de aard van de pro-
fessionals zelf. Destijds hadden we te maken met professionals die
zich richtten op het algemeen belang, of beter gezegd: professio-
nals in dienst van het algemeen belang hadden te maken met ons.
Tegenwoordig wordt de professionele wereld gedomineerd door
commerciële belangen, door private professionals, professionals
uit het bedrijfsleven, of tenminste door professionals bij wie het
onderscheid tussen publiek en privaat volledig is vervaagd.

Tegen het einde van de jaren zeventig waren projecten als Can-
tril Farm verworden tot probleemwijken, waar na de wereldwijde
oliecrisis van 1973 de economische neerslag hard toesloeg. Begro-
tingstekorten waren aan de orde van de dag. De verzorgingsstaat
kwam onder vuur te liggen en al snel werd er fors gesnoeid in
overheidsbudgetten, wat juist steden als Liverpool, met een hoge
mate van de-industrialisering en werkloosheid, extra hard trof. In
die jaren nam men afscheid van het naoorlogse tijdperk van soci-
aaldemocratische hervormingen, die ooit waren uitgestippeld door
professionals in overheidsdienst, het tijdperk waarin men de pu-
blieke sector zag als een onmisbaar tegenwicht tegen een onmis-
kenbaar onrechtvaardige private sector. Maar tijdens de jaren van
Thatcher en Reagan draaiden deskundigen en ideologen de logica
om: zij presenteerden de private sector als de oplossing voor een
falende en uit zijn krachten gegroeide publieke sector. Tot dan toe
hadden overheidsprofessionals, met een vaag beroep op een ideaal
van gelijkheid, met publieke middelen rondgestrooid, maar dat
maakte plaats voor een orde waarin de markt de panacee was.

Na de jaren tachtig is er een nieuwe klasse opgekomen van pri-
vate professionals en deskundigen die zich niet langer bekomme-
ren om redistributieve sociale rechtvaardigheid. In plaats daarvan
ontwikkelen zij aan de hand van kosten-batenanalyses efficiency-
modellen en nieuwe economische paradigma’s, die maatschappe-
lijke dienstverlening tegen minimale kosten mogelijk maken.
Gevolg daarvan is dat die dienstverlening vaak is uitbesteed aan
de laagste bieder. Verder zijn veel overheidsinstanties opgeheven
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of vervangen door private bureaus, geleid door ‘postpolitieke’
middenmanagers, die alleen rapporteren aan technocraten en pro-
fessionele bestuurders, van wie de machinaties voor het publiek
even doorzichtig zijn als modder.

Terugblikkend markeren de crises van de jaren zeventig een
soort keerpunt. Zij boden een ander slag professionals nieuwe mo-
gelijkheden. Hoe dan ook lijken crises broedplaatsen te zijn van
nieuwe professionals en ‘deskundige’ probleemoplossers die zich
mengen in maatschappelijke kwesties, maar geacht worden boven
en buiten de politiek te staan. Zoals altijd zijn de Verenigde Staten
het proefterrein bij uitstek gebleken. Daar begonnen tijdens de
jaren zeventig instellingen voor sociale dienstverlening niet alleen
op te schuiven naar marktoplossingen, maar ook naar benaderin-
gen die door onafhankelijke denktanks waren ontwikkeld. Het
Amerikaanse bedrijfsleven was al tientallen jaren geadviseerd door
denktanks en managementconsultants, maar nu richtten die hun
aandacht op hoe overheden moeten besturen, hoe ze zichzelf kun-
nen inkrimpen en hoe zij de verzorgingsstaat kunnen hervormen.

Toen New York in de jaren zeventig krap bij kas zat, was het
een van de eerste steden waar een denktank zijn oplossing voor
het socialezekerheidsbeleid mocht uitproberen. Burgemeester John
Lindsay huurde de rand Corporation in, een denktank uit het
Californische Santa Monica, om te bepalen hoeveel geld de stad
kon besparen op de brandweer, de Fire Department of New York
(fdny). Analisten van rand gingen aan de slag om in de hele stad
met computermodellen vast te leggen volgens welke patronen
branden zich voordeden. Dat hielp om de brandweerkazernes van
de fdny efficiënter te reorganiseren en publieke middelen beter
volgens deze patronen te herverdelen. Het besparingsprogramma
ging later deel uitmaken van een breder, landelijk beleid dat be-
kendstond als ‘geplande inkrimping’ (planned shrinkage): het
doelbewust laten vervallen van achterstandsbuurten die men niet
langer als ‘economisch levensvatbaar’ beschouwde. ‘Inkrimping’
was codetaal voor eliminatie, voor de weloverwogen vernietiging
van ‘slechte’ gemeenschappen in heel Amerika, van probleemwij-
ken die aan het financiële infuus lagen van de overheid. 
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rand was opgekomen aan het eind van de jaren veertig. Het
bedrijf was begonnen als onderdeel van vliegtuigfabrikant Dou-
glas en floreerde aanvankelijk door militaire contracten. Het was
een intellectuele krachtcentrale, die overliep van eminente we -
tenschappers en technocraten, onder wie tientallen Nobelprijs -
winnaars. rand was de werkgever van de wiskundigen en
natuurkundigen achter de nucleaire defensiestrategie van de vs,
de faustiaanse mannen die de eerste atoombom en een van de eer-
ste computers ontwikkelden. Waar rand zich op beroemde was
zijn ‘systeemanalyse’, een manier van denken die beoogde de rom-
melige machtspolitiek binnen de overheid te vervangen door de
koele rationaliteit van getallen, berekend door de knapste koppen
van het land.

De door branden geteisterde New Yorkse wijk South Bronx
werd voor rand een laboratorium. Aan de hand van de ‘speltheo-
rie’ stelde rand modellen op die nabootsten waar, wanneer en
hoe vaak er in de Bronx een brand uitbrak. Door de tijd te meten
tussen een alarmoproep en het moment waarop de brandweerwa-
gen aankwam bij de plek des onheils, kon rand voorspellen hoe
snel (of hoe langzaam) de fdny reageerde. Op basis van welke
gebieden snel respons kregen en welke langzaam, bepaalde rand
welke brandweerkazernes minder effectief waren, en dus relatief
duur. Met andere woorden, rand plukte er die kazernes uit die
de overheid wel kon wegbezuinigen. Maar zoals Joe Flood aan-
toont in zijn onthullende boek The Fires, is responstijd een povere
maatstaf om het functioneren van de brandweer aan af te meten.3

De titel van een van Floods hoofdstukken zegt zo’n beetje alles
over wat er schort aan de ‘wetenschappelijke’ aanpak van rand:
‘Hoe meet je het onmeetbare?’ Voor mensen die graag alles in ge-
tallen willen uitdrukken is responstijd aantrekkelijk, omdat die
zo gemakkelijk te meten is. Maar als we willen weten hoe de
brandweer in feite te werk gaat, schiet responstijd hopeloos te-
kort. Zo kent New York van alle Amerikaanse steden de meeste
verkeersopstoppingen, maar rand hield in zijn modellen geen re-
kening met de uitwerking die het verkeer heeft op de responstijd.
Ook nam rand aan dat brandweereenheden permanent op hun
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kazerne beschikbaar zijn om te reageren op alarmoproepen. Maar
dit komt zelden voor in de Bronx, waar alle wagens gewoonlijk
wel ergens bezig zijn om gelijktijdig over de hele wijk verschillende
branden te blussen.

Verder constateerde Flood dat de steekproeven die rand had
genomen ‘niet representatief en slecht samengesteld’ waren. Ook
had rand bij de implementatie van het onderzoek cruciale infor-
matie afgedaan als ‘te bewerkelijk’. rand stelde dat ‘met het oog
op de planning discrepanties tussen de verschillende gegevens 
genegeerd kunnen worden’. Floods meest vernietigende oordeel
over de rand-modellen luidde dat ze ‘te lijden hadden van wat
technocratische interventie juist geacht wordt te voorkomen: ma-
nipulatie door politici. Maar van begin af aan hoefde het rand-
onderzoek helemaal niet gemanipuleerd te worden, want het
leverde de politici precies wat die wilden.’

‘De Bronx is niet afgebrand door vandalen,’ concludeert
Flood, maar door deskundigen. rand probeerde een precedent te
scheppen voor wat momenteel overal ter wereld de norm is: ‘een
nieuwe manier om steden te besturen: neem de wiskundige vir-
tuositeit van de computermodelbouwers en systeemanalisten die
ooit de militaire strategie hebben gerevolutioneerd, en gebruik die
om een corrupte, in zichzelf gekeerde en onverschillige overheids-
bureaucratie te veranderen in een gestroomlijnde, niet-partijge-
bonden technocratie. […] Iedereen was bereid de andere kant op
te kijken, toen de plannen om goed functionerende brandweerka-
zernes te sluiten hun beslag kregen, terwijl de hen omringende
buurten tot de grond toe afbrandden.’

Voor gewone mensen is het lastig om in te gaan tegen de adviezen
die deskundigen van bovenaf verstrekken. De laatsten doen de
eersten doorgaans af als ‘amateurs’, als mensen die tegen vooruit-
gang zijn. Het is opnieuw in het New York van de jaren zeventig
dat we kunnen zien hoe dat in zijn werk gaat, en wel aan de hand
van die andere aanval op het publieke domein: ‘geplande inkrim-
ping’, het geesteskind van Roger Starr (1918-2001). Tijdens ver-
schillende perioden in zijn leven was Starr verantwoordelijk voor

23

1  professionals en amateurs



de volkshuisvesting in de stad New York, columnist ‘stedelijke aan-
gelegenheden’ voor The New York Times en directeur van de New
York Citizens’ Housing and Planning Council, een non-profitor-
ganisatie die nog steeds bestaat. Afkomstig uit een vooraanstaande
New Yorkse familie, opgeleid aan de Yale-universiteit en ooit
linkse, zelfs trotskistische opvattingen toegedaan, was Starr een in-
tellectueel uit de elite, die later opschoof naar neocons ervatief
rechts. Gedurende zijn hele carrière deed hij veel moeite zichzelf te
presenteren als een criticus van het gezonde verstand, als een jon-
gen zonder flauwekul, die administratieve rompslomp bestreed.

In 1967 publiceerde Starr zijn boek Urban Choices: The City
and Its Critics, een reeks invloedrijke essays die stedelijke kwesties
bekijken vanuit het perspectief van de professional.4 Nogal ont-
luisterend is de minachting die het boek uitstort over ‘goedbedoe-
lende amateurs’. Starr reageert op de ‘honderden critici’ die het
gewaagd hebben hun pijlen te richten op professionele stadsont-
wikkelaars: op gemeentelijke functionarissen, planologen en ar-
chitecten, particuliere ontwikkelaars, makelaars in onroerend
goed en natuurlijk op Roger Starr zelf. Zijn lijstje van bemoeials
leest als een wie-is-wie van bekende ‘amateurs’ op het gebied van
de stedenbouw: Jane Jacobs, Saul Alinsky, Lewis Mumford, Ada
Louise Huxtable, William H. Whyte en Herbert Gans.

Om ‘geplande inkrimping’ te rechtvaardigen steekt Starr een
tirade af tegen het principe van de ‘gemeenschap’. Hij suggereert
dat zoiets in de context van de stad in feite niet bestaat, met name
niet in stedelijk Amerika. Gemeenschap bestaat volgens Starr al-
leen in de verbeelding van sentimentele amateurs, die haar ‘ten
onrechte vereren’. ‘Mijn critici,’ vond Starr, ‘gaan uit van een mis-
leidende aanname, een aanname die enorm veel goedbedoelende
amateurs enthousiast met hen delen. Ze denken het woord “ge-
meenschap” op elke nederzetting te kunnen plakken waarin meer
dan twee mensen leven die elkaar níét naar het leven staan. Als
we echter willen dat de feitelijke wereld blijft vooruitgaan, is “ge-
meenschap” een label dat we alleen mogen gebruiken als het op
zijn plaats is, zoals in: “Waarschuwing: bevat nitroglycerine”.’5

Aangezien zoiets als gemeenschap niet bestaat, is het geen pro-
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bleem om hele buurten te slopen en de bewoners dwingen te ver-
huizen. ‘Amerikaanse gemeenschappen zijn ongeveer even gemak-
kelijk uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten als
goederentreinen,’ meende Starr. ‘Het staat ons vrij om hele wijken
met leegstaande huizenblokken te slopen, alle dienstverlening erin
stop te zetten en het land onbebouwd te laten liggen, totdat een
verandering in de economische en demografische omstandigheden
het gebied weer bruikbaar maakt.’ Starr haalt een rapport aan
over de stad Boston met als titel Grieving for a Lost Home (‘Rouw
om een verloren thuis’). Het rapport ‘concludeerde dat 26 procent
van de geherhuisveste vrouwen twee jaar later leden aan een
emotio nele stoornis.’ Maar Starr vraagt zich af of zij niet ‘al “emo-
tioneel gestoord” waren voordat ze verhuisden?’ Critici van stads-
vernieuwing zijn volgens Starr van mening ‘dat inwoners van te
renoveren wijken – waar de huren laag liggen en het aantal licha-
melijke klachten hoog – in feite heel tevreden zijn met hun wo-
ningen. Met deze aanname ben ik het in hoge mate oneens.’

Verder is Starr het uiterst oneens met Jane Jacobs, de belang-
rijkste onder de stedenbouwkundige amateurs. Jacobs werd be-
kend toen ze zich verzette tegen de plannen voor New York van
ontwikkelaar Robert Moses (een man die net als Starr overloopt
van minachting voor ‘kleine’ mensen). Als Starr op voet van ge-
lijkheid de degens kruist met Jacobs, weet hij zich eigenlijk geen
raad met haar. In plaats daarvan zet hij haar weg als een wanho-
pige huisvrouw:

Critici van de Amerikaanse stad spreken die stad toe als een
zeurderige huisvrouw die haar alcoholistische echtgenoot
toespreekt – in het volste vertrouwen dat het slachtoffer
lijdt aan een simpel kwaaltje, dat slechts een simpele reme-
die behoeft. Als je nu alleen maar afblijft van die eerste bor-
rel na je werk, zegt de vrouw […]. Dat is in feite wat Jacobs
tegen de stad [haar echtgenoot] zegt: als je nu alleen maar
die akelige stadsplanologen op afstand houdt en je eigen
koers volgt […]. Je zou moeten beginnen aan een leuke,
nuttige hobby, zoals tuinieren, zonder kunstmest.6
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In haar boek The Death and Life of Great American Cities (‘Dood
en leven van grote Amerikaanse steden’) voorziet Jacobs de logica
van Starr en rand. Ze bestrijdt hun ‘intellectuele’ rechtvaardiging
van een stadsvernieuwing die is gebaseerd op getallen en die zich
richt tegen gemeenschappen van mensen met lage inkomens. Lou-
ter op basis van statistische modellen, schreef Jacobs, is ‘men gaan
denken dat grootschalige herhuisvesting van burgers haalbaar
was. Teruggebracht tot statistieken maakten deze burgers niet lan-
ger deel uit van enige eenheid buiten het gezin, en kon men dus
puur rationeel met hen omgaan, alsof ze zandkorrels, elektronen
of biljartballen waren. Hoe groter het aantal ontwortelden, des te
gemakkelijker zij op basis van wiskundige gemiddelden konden
worden ingepland.’7 ‘Wat een lieve, schattige persoonlijkheid is ze
toch,’ zei Starr over Jacobs, terwijl Jacobs Starr ‘een dwaas’
noemde. Maar Jacobs ontdekte dat de methoden die professionals
als Starr en de rand-analisten voorstonden op los zand gebaseerd,
wetenschappelijk ongefundeerd, en door politieke en gevestigde
belangen gemotiveerd waren.

Niettemin sprong in Groot-Brittannië de Conservative Party
op de kar van de ‘geplande inkrimping’. Sindsdien is ze er eigenlijk
nooit meer van afgekomen. Na de rellen in Toxteth van 1981 re-
cycleden de Conservatieven het idee tot een ‘geplande inkrimping’
van Liverpool.8 Thatchers minister van Financiën Geoffrey Howe
vond Liverpool een verloren zaak. Onder de noemer ‘gecontro-
leerd verval’ nam hij besparingsmaatregelen die vooruitliepen op
de huidige bezuinigingsorthodoxie.

Pas dertig jaar later werden Howes plannen bekend. In 2011
verstreek namelijk de geheimhoudingstermijn op de betreffende
kabinetsnotulen en documenten, en mocht iedereen die in het na-
tionaal archief inzien. Er bleek dat Howe destijds fel gekant was
tegen een voorstel van minister van Milieu Michael Heseltine om
te komen tot een fonds dat de wederopbouw en heropleving van
de door rellen geteisterde buurten van Liverpool moest financie-
ren. Howe vond dat verspilling van overheidsgeld. Volgens hem
was het probleem met Liverpool ‘de concentratie van wanhoop’
en zelf teweeggebracht onheil, zoals arbeidsconflicten en burgers
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die hun eigen buurten leegplunderden. ‘Ik blijf ervan overtuigd,’
aldus Howe, ‘dat we de optie van gecontroleerd verval niet hele-
maal moeten opgeven. We moeten onze beperkte middelen niet
besteden aan pogingen om water bergopwaarts te laten stromen.’9

Eind jaren negentig begon de Labour Party onder Tony Blair
en Gordon Brown een eigen koers uit te zetten door de ‘niet-par-
tijgebonden’ politiek. Voor haar eigen versie van de ‘prestatiecul-
tuur’ keerde ze terug naar de bron. In een aanhangsel bij zijn boek
over de branden in de Bronx beschrijft Joe Flood hoe New Labour
‘een scala aan statistische hulpmiddelen inzette om van iedereen
de werkprestaties te meten, van vuilnisophaler tot minister. Om
te besparen op kosten en dienstverlening te verbeteren, kreeg de
Britse National Health Service een opknapbeurt langs kwantita-
tieve lijnen. Die waren uitgetekend door Alain Enthoven, een
voormalige rand-analist, die van wonderkind was veranderd in
gezondheidszorgdeskundige.’

!

Soms vraag ik me af of wat er in Cantril Farm gebeurde een on-
bewuste reden was waarom stedenkunde mij zo fascineerde: de
wetenschap van steden en de mensen die er wonen, hun sociale
ruimte en gemeenschappen, hun huisvesting en infrastructuur, hun
cultuur en politiek. Toen ik in de jaren tachtig naar de universiteit
ging, was ik een ‘rijpe’ student van over de twintig. Door een
beurs kreeg ik als het ware een ‘tweede kans’. Mijn leeftijd hielp
me om een aantal literaire liefdes die ik al sinds mijn puberteit
koesterde beter te begrijpen: Dostojevski in Sint-Petersburg, Bau-
delaire in Parijs, Jack Kerouac in New York.

Tot dan toe was mijn belangstelling voor steden gewekt door
romans, maar nu ik sociale wetenschappen studeerde aan Liver-
pool Polytechnic onderzocht ik de theorie ervan: de theorie achter
de stad, maar ook de sociologie, geografie en politicologie ervan.
Het was een ervaring die mijn leven veranderde en die me vormde
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