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In Een drempelwereldwordt de samenhang tussen moderniteit of moderne ervaring
en stedelijke openbaarheid onderzocht. Context van het onderzoek is de verregaande problematisering, zo nier de verwerping van moderniteit en modernisme door de
intellectuele beweging van het postmodernisme. Het postmodernisme (m filosofie,
literatuur, wetenschappen, architectuur, enzovoort) gaar er grosso modo van uit dat
noties als moderniteit en modernisme inhoudsloos zijn geworden. Zij zijn uitgewerkt of tegen zichzelf gekeerd als 'meesternarratieven' of 'grote verhalen' en dienen
te worden vervangen door een mozaiek van 'kleine verhalen'. Die staan in het teken
van lokale en specifieke (op)posities in een globaliserende culruur van zich oneindig
vertakkende netwerken.
Het postmodernisme kritiseer ik als een parasitaire en machteloze expressie van
een ingrijpende crisis van de moderniteit. Tegenover de grote en de kleine verhalen
pleit ik voor het 'sterke verhaal', een verhaal dat in staat is specifieke en lokale ervaringen te reconstrueren en een zo overtuigende stem weet te geven, dar zij een meer
algemene betekenis krijgen. Sterke verhalen monteren algemene werkehjkheidsheelden uit verspreide ervaringsgegevens. Ik sluit met deze aanpak aan bij het filosofische werk van Waker Benjamin en Michel Foucault, en bij de enigszins gediskwalificeerde traditie van de filosofische essayistiek.
Het sterke verhaal van Een drempelwereld is dat van de grote stad als exemplarische situatie van de moderniteit. Moderne ervaring is hoven alles stedelijke ervaring.
Zij impliceett een specifieke verhouding tussen identiteit en verbrokkeling, tussen
privÃ©sfeeen openbaarheid, tussen wonen en ontheemding, en tussen vestiging en
vernietiging. Steden hebben een dubbelkarakter: ze vormen een plaats (om te wonen, een thuis) en een motor (van verandering, economie, verkeer en modernisering). Ik ontwikkel, in de termen van Foucault, een 'ontologie' van het stedelijke heden, van moderne ervaring en identiteit, aan de hand van een filosofisch-historische
reconstructie van verschillende debatten over de moderne stad en over verstedelijking.
Ik ga daarbij uit van een viertal momenten waarop de discussies over de grote
stad het politieke en technische niveau re boven gingen en een meer filosofische of
ontologische status kregen, momenten waarop de stad zelf als het ware 'filosofisch'
werd en er vragen gesteld werden als 'Wat is de actualiteit van onze stedelijke leefwijze?', 'Wie zijn wij als moderne stedelingen? Die vier momenten zijn de 'kinderrijdvan de moderniteit', zoals Waker Benjamin het negentiende-eeuwse Parijs (van-

af 1848) aanduidt, gevolgd door de fase van de 'adolescentie' van het modernisme in
de eerste decennia van de twintigste eeuw, gescherst aan de hand van het Amsterdam van De Stijl en her Algemeen Uitbreidingsplan van Cotnehs van Eesteren. De
derde fase behelst de schizofrene volwassen gedaanre van de moderniteit, New York
van 1930 tot 1960, die enerzijds de triomfvan stedelijke dichtheid en stapeling betekende, anderzijds echter de doorbraak van suburbanisering als een vlucht voor de
stad. Tot slor volgt als vierde stap de periode van de crisis van moderniteit en modernisme in de laatste drie decennia van de twintigste eeuw, die ik schets aan de hand
van Los Angeles, de hoofdstad van het postmodernisme, van her pluralisme en de
multiculruraliteir, maar tevens van globalisering, maatschappelijke tweedeling en
virtuele werkelijkheid.
Deze vier momenten worden geanalyseerd als verschuivingen of overgangen in
de samenhang Tussen moderne ervaring en stedelijke openbaarheid, waarin de debatten over war ervaring en stad betekenen, maar ook de strijd om de concrete, fysieke stedelijke ruimte op hun hevigst zijn. Die momenten maken zichtbaar dat het
modernisme als intellectuele beweging, maar ook meer specifiek de moderne filosofie, uiteindelijk cirkelen rond het vraagstuk van de (problematisch geworden) ervaring, en dat openbaarheid niet alleen refereert aan een bepaalde stedelijke omgeving
of bepaalde stedelijke praktijken, maar daarenboven steeds het onderscheidende
kenmerk en de ethische inzet van de moderniteir is geweest.
P a r i j s of de kindertijd

Het laarnegentiende-eeuwse Parijs is de locus classicus van de moderne metropool.
Het staat voor her einde van de eindige, c.q. premoderne stad. De moderne, grootschalige stadsplanning (Baron von Haussmann) onrstaat en de eerste, strijdbare expressies van het moderne ethos worden geformuleerd (Baudelaire, Rimbaud, de
bohÃ¨me)Her deel over Parijs staat grotendeels in her teken van het zogeheten Passagen-Werk (1927-1940) van Waker Benjamin, waarmee deze een kritisch-filosofische geschiedschri~vingbeoogde die de moderne lezer deed ontwaken uit de negentiende-eeuwse droomslaap van het vooruitgangsgeloof en de fantasmagorie van de
nieuwe warensamenleving. Benjamin ziet het negentiende-eeuwse kapitalisme niet
als een fase in een voortgaand proces van onttovering, maar beschouwt het kapitalisme zelf ais een nieuwe religie, als een myrhologisering van het dagelijkse leven, van
profane gebruiksvoorwerpen en commerciele relaties. Tegelijk ziet hij de negentiende eeuw als de kmdertijd van de moderniteir, waarmee zijn avant-gardistische tijdgenoten als 'adolescente' modernisten elke relatie wensten reverbreken, maar die nu
juist onmisbaar was voor het doorgronden van de eigen moderne ervaring, als een
soort archeologische site, waar we de resten aantreffen van diverse vroege pogingen
om de moderniteir uit re proberen, fragmenten van concrete utopieen.
Benjamin is een van de weinigen en eersten die de moderne identiteit filosofisch
verbindt met de grore stad, en er het resultaat in zier van een nieuw type verbinding
tussen privÃ©bestaaen openbaarheid. Hij leest de moderne ervaring af aan de gedaante van de flaneur, die in zekerezin de openbaarheid bewoont. Wonen en identireit verschijnen hier voor het eerst als resultaat van 'migratie', als een vorm van aan-
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komst, in plaats van als herkomst. Dergelijke nieuwe betekenissen van wonen en
identiteit zijn aanleiding voor een herdefiniering van persoonlijke en professionele
identiteit in termen van consument en markrwaar(de), en leiden daarmee tot de
ontdekking van de (stedelijke) massa's als nieuw
Benjamin signaleert tevens
de keerzijde van deze ontwikkeling: een vlucht voor de anonimiteit van het metropolitane bestaan in de wereld van het burgerlijke interieur, als product van een
transformatie van de privÃ©sfee
rot intieme sfeer, tot een beschermende huls om de
privÃ©persooheen. Tegenover de defensieve individualiteit van de intieme sfeer, die
door Benjamin al re licht als archaisch wordt afgedaan, plaatst hij het stedelijke
openbare leven als de geboortegrond van de moderne ervaringswijze, als een labyrintisch dwaaloord, tegelijk droomwereld en hel.
Die nieuwe, moderne stedelijke ervaring wordt, aan de hand van Benjamins beschouwingen over de journalistiek en de detective, omschreven als wortelend in een
nieuw type omgevingskennis, die eenmengeling van vertrouwdheid en distantie inhoudt: een uit noodzakelijke distantie geboren vertrouwdheid met anonimiteit,
massaliteit en gelijksoortigheid. In her verlengde van deze typering wordt de vraag
behandeld of en in welke mare de moderniteit inderdaad een totale breuk met tradiue en voorgeschiedenis was. De traditionele ervaring betekende een inbedding
van individuele indrukken en leerprocessen in een duurzame collectieve betekenissamenhang en op het eerste gezicht hjkt de moderniteit een radicale breuk met die
inbedding te impliceren. Bij nader inzien blijkt echter dat bepaalde vormen van
duurzaamheid weliswaar wegvallen en dar garanties op een collectieve inbedding
van individuele ervaringen niet langer gegeven zijn, maar evenzeer dat de stedelijke
openbaarheid uitzicht bood op een nieuwe, meer discontinue en vluchtige betekenissamenhang, waarin zelfs een traditionele node als 'wonen' of 'thuis zijn', als een
vorm van aankomst of hernieuwde worteling, kon overleven.
A m s t e r d a m o f d e adolescentie

Het 'eigenlijke' of 'echte' modernisme, dat van de radicale avant-gardes tussen 1910
en 1930,vertrekt vanuit een totale breuk met die zo moderne negentiende eeuw. Die
breuk werd vooral ingegeven door de Eerste Wereldoorlog en de cruciale ervaring
van vernietiging op massaschaal. Daarbij wordt de oorlogservaring verbonden met
andere cruciale ervaringen, zoals gelijktijdige doorbraken op wetenschappelijk en
artistiek vlak (de opkomst van een nieuwe conceptie van tijd-ruimte) en aan de
voortschrijdende verstedelijking. Ik polemiseer met en tegen Marshall Berman, die
in de rwintigste-eeuwse avant-gardes een vervalsverschijnsel zier. Aan de hand van
De Stijl laat ik zien hoezeer de avant-gardes naar een nieuwe, universele (vormen)raal zochten, die in haar eenvoud en zuiverheid juist een eind zou kunnen maken aan de modern-stedelijke chaos en in haar universele toepasbaarheid een adequaat antwoord moest zijn op de behoeftes van de nieuwe, stedelijke massa's. De
slagwoorden van De (late) Snjl waren 'elementair', 'economisch', 'functioneel',
'vormloos', 'dynamisch', en zij zouden de kunsten doen versmelten met het alledaagse leven van de massa's. Ik analyseer vervolgens het ambivalente elitisme van de
avant-gardes met betrekking tot de moderne massa.

Aan de hand van Siegfried Giedion bespreek ik het streven om met behulp van
een nieuwe conceptie van ti~d-ruimteeen geheel nieuwe visie op de stad te ontwikkelen, die op strikt planmatige, mechanische en seri'ele wijze tegemoet zou komen
aan de vereisten van een hoogmdustriele massasamenleving. Le Corhusier wordt als
voornaamste voorbeeld aangehaald en aan de hand van het Algemeen Uitbreidingsplan voor Amsterdam van Cornelis van Eesteren wordt getoond hoe deze gedachte
n de praktijk uitwerkte. Kenmerkend is de poging om inderdaad radicaal met de
bestaande stad te breken en de sradsstraat in te ruilen voor een onderlinge interpenettanevan stad en natuur.
Een voorlopige evaluatie van de betekenis van de avant-gardes maak ik met behulp van het commentaar dat Benjamin als tijdgenoot op de avant-gardes leverde.
Ik betoog dat de avant-gardist dicht in de buurt komt van wat Benjamin het 'destructieve karakter' noemde: de illusieloze wegenbaner, die voortdurend op (imaginaire) kruispunten staat en zich verre verheven acht boven de kletspraat van het publiek. Benjamins keuze voor de avant-gardes wordt geanalyseerd als een gok onder
uitzichtloze omstandigheden, als een poging de voortgaande vernietiging tot staan
te brengen middels een ultieme destructieve daad. Met die gok zette Benjamin zijn
eigen project van een 'reddende kritiek', die worrelt in een historisch-filosofische reconsmicne van fragmenten van een bedolven en ruineus negentiende-eeuws modernisme, op het spel. Tegelijk wordt aangetoond dat zijn keuze voor het 'revolutionaire exhibitionisme' van de avant-gardes voortvloeit uit een miskenning van de rol
van de intieme of pnv&feer in de moderne ervaring.
N e w York: a r e a l t a s t e o f modernity?

Met en in New York, of beter: Manhattan, bereikt de klassiek-moderne stad haar
voorlopige hoogtepunt. Maar in dar hoogtepunt krijgr die stad tegelijk twee sterk
tegenstrijdige gestaltes: in termen van de moderne ervaringswijze gesproken de gestaltes van shock en belevenis. Aan de ene kant het hart van de metropool en wereldstad, waar het leven in een permanente shocktoestand van verheviging lijkt te verkeren, die ik bespreek aan de hand van Rem Koolhaas' 'retroactieve manifest voor
Manhattan'. Delmous New Krk: aan de andere kant de voortgaande vlucht uit de
stad, die in het rijdperk van de personenauto uitmondt in een massale suburbanisatie. Daar slaat de shock om in een sub stede li ik land scha^ als een eindeloze aaneenschakeling van gelijksoortige belevenissen. Naasr een filosofische analyse van de
categorie van de belevenis, die steeds weer aanleiding gaf tot uitingen van extreem
cultuurpessimisme, bespreek ik de suburbanisatie aan de hand van vroege Amerikaanse kritiek op het nieuwe, arm-stedelijke landschap waarin werd gesteld dat dit
ook direct gevolgen had voor het functioneren van de aloude moderne stad zelf. Tegenover de suburbanisatie en het destructieve wegen banen van stadsontwikkelaar
Robert Moses staar een groeiend koor van critici van de moderne stadsplanning, dat
de stadsstraat en de stedelijke openbaarheid tor inzet maakte van een debat over de
uitwerking van de mechanistische en functionalistische stadsplanning van de modernen en hun droom van een express-way-world. Jane Jacobs, Marshall Eerman,
Lewis Mumford, Jurgen Habermas en kchard Sennett waren enkele van de belang-
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rijkste solisten in dat koor, en uit hun werk klinkt voor alles een diepgaande problematisering van de relatie tussen intieme sfeer en openbaarheid door, een relatie die
door suburbanisatie en toegenomen grootschaligheid meer en meer de vorm van
een tegenstelling heeft aangenomen. Zichtbaar wordt hoe de moderne inneme sfeer
en de moderne stedelijke openbaarheid de bron zijn van twee wezenlijk verschillende concepties van vrijheid, die in onderlinge verbondenheid de crux van de moderne ervaringswijze vormen, maar die als oppositie juist een bedreiging van die ervaringswijze berekenen
Los A n g e l e s i s e v e r y w h e r e

Los Angeles is wel de postmoderne stad bij uitstek
polycentrisch, radicaal-individual~s~sch,
heterogeen, multicultureel, en vooral ook een stad die duizenden malen tegelijk bestaat m de eindeloze reeks film- en televisiebeelden waarin
Los Angeles het decor is of zelf de hoofdrol speelt. Deze stad bestaat meer uit beelden en simulacra dan uit werkelijkheid. Als ergens de moderne werkelijkheid bestaat als droom, als de fantasmagorie die Benjamin aan de Parijse winkelpassages uit
de vorige eeuw verbond, dan is dat nu in deglobal city Los Angeles. Maar L.A. lijkt
een postmoderne stap verder te gaan: het biedt de werkelijkheid zelf als droom aan.
De stad is een schijngestalte, een verzameling stedelijke simulacra, themaparken die
op sradsstraren lijken en stadsstraten die op themaparken lijken. Het stedebouwkundige gnd fungeert hier als moderne onderlegger voor een postmoderne explosie
van radicaal-individuahstische eilandennjkjes, een eindeloos na en naast elkaar van
eengezinswoningen, maar niet langer als een aaneenschakeling van gelijksoortigheden, maar juist als een felgekleurd tapijt van extreem-individueleidentiteiten.
De moderne schizofrenie van New York is omgeslagen in de postmoderne paradox van Los Angeles, als mondiale hoofdstad van de proliferatie van de meest uiteenlopende leefstijlen, als 'heteropolis', zoals Charles Jencks de stad bentelt, maar
tegelijkertijd als een stad die als geen andere in de greep van een 'ecologie van de
angst' verkeert, zoals Mike Davis stelt: het is in de greep van een defensief individualisme, dat ruimtelijk tot uitdrukking komt in de bijna oneindige urban sprawl van
be- en soms ook gesloten, defensieve suburbane woonoorden. Tegenover deze postmoderne stad als aaneenschakeling van verbunkerde priv6domeinen staat een postmoderne archirectuur, die juist op zoek is naar een hernieuwde koppeling van privÃ
en openbaar, maar die geen ancwoord lijkt te hebben op de voortgaande ontstedelijking van deze stad. Tegenover het frivole en heterogene pluralisme der leefstijlen
staat de extreme sociaal-culturele tweedeling tussen de wereld van het post-industriÃ«lsucces en die van de uitzichtloosheid van een even post-industriele onderklasse, de gettocultuur van gangs die in 1992 in de Rodney Kingrellen even zichtbaar
werd en de 'ecologie van de angst' op de agenda zette.
Is Los Angeles het model voor de toekomst van de stad, en zo ja, wat betekent
dat? Die vraag speek een nier onbelangrijke rol in het debat over stadsontwikkeling
en stedelijkheid in het laarste decennium, onder andere in het Berlijn na de eenwording en vooral rondom de Randstad in Nederland. Het debat over de Randstad
wordt gereconstrueerd aan de hand van de bijdragen van een drietal theoretici: Niek

de Boers stelling dat de Randstad een hersenspinsel is, Vincent van Rossems boude
bewering dar de Randstad simpelweg het ~ntwikkelin~smodel
van Los Angeles zal
volgen, en tenslotte Koolhaas' hypothese van een nieuw stadstype, een wereldstad
als genenc city, een explosie van mondiale stedelijkheid zonder geschiedenis en zonder identiteit. Ik betoog dat de drie modellen elkaar niet zozeer tegenspreken, als
wel dat zij uitdrukking zijn van verschillende schaalniveaus van verstedelijking.
Geen van driekn lijkt werkelijk in staar de kern van het vraagstuk van de moderne
stedelijkheid als een specifieke verbinding tussen wonen en openbaarheid te raken.
Thuiskomst

In een tweetal slothoofdstukken wordt de balans opgemaakt van de hoven besproken vier 'momenten' waarop de moderne stad inzet werd van een ontologisch debat
over moderne ervaring en identiteit. De vraag- dringt zich op of het moderne 'einde
van de eindige stad' inmiddels is uitgelopen op het definitieve einde van stad en stedelilke cultuur als zodanig. De vele neologismen
die op de stedelijke ruimte van toepassing worden geacht, zoals tapijtmetropool, edge city, poststad, mega-city, stadslaiidschap, stedelijk veld, newerkstad, exopoIis, en dergelijke,
maken teEelilkertild
duidelijk dat de moderne stad zich in een crisis bevindt en dat het om uiteenlopende redenen toch moeilijk is afstand te doen van de noties stad en stedeliikheid. O p
basis van een pragmatische herdefinikring van het begrip 'landschap' worden ook
stad en stedelijkheid bepaald als verzameling van stedelijke praktijken, waarvan de
openheid en onvoorspelbaarheid wortelen m een drempelruimte, die privÃ©sfeeen
openbare sfeer verbindt en tegelijk scheidt. Die drempelruimte vertegenwoordigt de
mogelijkheid van de moderne ervaringswijze als een open en onv~ors~elbareverbmding tussen de vrije ontplooiing van het moderne individu en de opname van de individuele identiteit in een open netwerk van collectieve betekenissamenhangen, c.q.
de moderne massacultuur van de stedelijke openbaarheid. De moderne ervaring
sraar of vair met het voortbestaan van de verbinding en de relatieve autonomie van
beide domeinen, het private en bet openbare, en gaat teloor in een eenzijdige nadruk op een van beide- de verabsolutering van openbaarheid, shock en snelheid
door de moderne avant-gardes en hypermoderne navolgers als Koolhaas, of de verabsolutering van de intieme sfeer als laatste vluchtplaats voor een bom en blauw gebutste individualiteit, die het product is van een homogemsering van het stedelqk
landschap door suburbanisering en een nieuwe 'ecologie van de angst'. Beide posities negeren de cruciale betekenis van de drempelwereld tussen privÃ©en openbare
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rend vernieuwde mogeizjkheid van de moderne ervaringswijze als een open en onvoorspelbare uirdiiging, die tot inzet zou moeten worden gemaakt van her huidige
debat over de toekomst van de stad. Die mogelijkheid wortelt voor alles in de alledaagse, zintuiglijke en fysieke omgevingskennis van de stedelingen zelf, die op verstrooide wijze een zekere vertrouwdheid met een voortdurend veranderende omge-
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ving opbouwen. De mogelijkheid van deze omgevingskennis staat in al haar fragiliteit tegenover het postmoderne cynisme van de universele ervaringsloosheid en de
cultus van ontheemding, die doorklinken in de betogen van Koolhaas, Baudrillard
en anderen. Tegenover de anonieme woonstilre van de generie cider van Koolhaas,
kan Benjamins melancholie opnieuw als politiek en filosofisch instrumentarium
worden ingezet, omdat in die melancholie de (vaak ondergesneeuwde) mogelijkheid
van de moderne stedelijke ewanngswijze wordt afgelezen aan de vele half geslaagde
en half mislukte pogingen haar een definitieve vorm te geven. Het feit dat zij nooit
een definitieve vorm heeft weten aan te nemen, is allesbehalve een reden om de moderne stad en de moderne ervaring af re wijzen of als achterhaald te beschouwen,
Het is veeleer een reden om de moderniteit te gedenken als een tijd die steeds maar
weer voorbijgaat, dat wil zeggen als een tijd die elk defininef oordeel erover bij
voonduring de pas afsnijdt.

