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Geachte promovendus, beste Ren& 

Gefeliciteerd met dit rijke, dikke boek. En met de ceremoniele invoeging in het aca- 
demische centrum die er aan het verdedigen ervan in een zaal als deze vastzit. Of - 
moet ik je met dat laatste wel feliciteren? Is het wel een triomf voor een filosoof-van- 
de-buitenwijken om in het centrum van de (overigens in Nederland nogal geringe) 
filosofische macht te belanden? Dat, hjkt me, ligt eraan. Als het met een boek als dit 
is, dan wel. Want dit boek sleept de buitenplaatsen waar het vandaan komt met zich 
mee. Her vertelt over steden, stedenbouw, stedelijkheid. Over de locatie en de mate- 
rialiteit van wat in de filosofie al te makkelijk louter als manier van denken wordt 
neergezet: de modetn~teit. Dat je de moeite neemt om die verhalen te komen venel- 
[en m het zogenaamde 'centrum' draagt bij aan een verandering van dat centrum. 
En, tegelijk, aan een verandering van de plekken waar je je inspiratie en je materiaal 
vandaan haalt. Je doet wat je preekt: in de buitenwijk blijven zou immers de beslo- 
tenheid en het private karakter ervan bevestigen. Nu vervaag je de grenzen tussen 
woon-stad en machts-vertoon, tussen vertellen en redeneren, russen ervaring en 
openbaarheid, tussen empirie en filosofie. Je maakt drempelwerelden. Gefeliciteerd 
daarmee en dank daarvoor 

Maat ik zal niet aan het feliciteren en bevestigen blijven. Het hoort tot de rites van 
de verdediging van een academisch proefschrift dat er achter een rafel strenge stem- 
men zitten die weerstand bieden. Ik voeg me hier volgaarne m de taak mij door tra- 
ditie en gewoonte opgedragen. Zelf-reflexief, en daarmee licht ironisch, dat wel: dat 
lijkt me passen bij je onderwerp en stijl, en bovendien bij onze onderlinge verhou- 
dingen - niet degene die door de plaatselijke binnenhuisarchitectuur wordt geen- 
sceneerd, maar wel die van de kleine, niet eens erg sterke, historische verhalen die we 
daar op een ander moment zoal over zouden kunnen vertellen. 

De weerstand die ik wil bieden is deze: drempels, vloeibare grenzen, ambivalen- 
ties, dat is allemaal mooi en aardig, en in zekere zin onontkoombaar voor wie zowel 
onderzoekdoet naar, als deel uitmaakt van, de ontologie van het heden. Maar roch. 
Als het erop aankomt vind ik uw project (ik ga nu over op het formele 'u' dat bij het 
voeren van oppositie past) nogal eens te vaag. Te halverwege. Te omslachtig, te half- 



K 7 slachtig. Dat zal ik toelichten aan de hand van drie voorbeelden. Alle drie betreffen 
ze de status die de stad en stedelijkheid in uw studie krijgen. 

Ten eerste: het gaat u erom de moderniteit nader te verkennen. Een van uw bedoe- 
lingen daarmee is om te laten zien dat postmoderniteit een fase van de moderniteit 
is, een zoveelste variant, en geen oppositie er tegenover. Uw werkwijze hierbij is niet 
die van de dominante academische filosofie, die bestaar uit het hecommentarikren 
van de filosofische traditie, liever vertelt u sterke verhalen. In plaats van met 'moder- 
niteit' als abstracte categorie te goochelen geeft u aan de opkomst, de vestiging en de 
karakteristieken van 'moderniteit' een empirische invulling: namelijk die van de 
'moderne' vormgeving aan grote steden en de stedelijkheid Tot zover ga ik zowel in- 
houdehjk als methodisch graag met u mee. 

Maar: nu komt mijn maar. Hoeverhouden zezich precies tot elkaar: moderniteit 
en stedelijkheid? Het lijkt er soms op, m uw boek, dat wie de stad en stedelijkheid 
(en eventueel nog een aantal instantiaties van moderniteit) goed analyseert, ook de 
moderniteit zelf begrepen heeft. Dat zou erop wijzen dat de algemeenheid 'moder- 
niteit' geen bestaan heeft buiten de concrete praktische vormen die ze aanneemt 
om. Elders echter formuleert u het anders. Dan lijkt het erop alsof 'moderniteit' een 
culturele figuur is die een zeker surplus vertoont ten opzichte van de (dan plotseling 
betrekkelilk banaal geworden) empirische verschijnselen, zoals stedelijkheid, waarin 
ze zich, maar altijd slechts gedeeltelijk, 'uitdrukt'. 

De status van de empirie in filosofische analyses staat hier op het spel. In het eer- 
ste geval is het sterk beschrijven van 'moderne praktijken' immers genoeg om 'de' 
moderniteit te begrijpen. In het tweede geval zijn de praktijken niet meer dan de 
onvolmaakte expressies van iets dat zich eronder, erachter, erboven voltrekt, iets dat 
niet enkel met een creatieve lezing van de empirie te begrijpen valt, maar waartoe 
een andersoortige (filosofische?) toegang noodzakelijk Ã¨ mogelijk is. 

Ik kan het als kritiek formuleren: u bent me hierover te vaag. Ik kan er ookde vorm 
van een vraag aan geven' hoe moeten we dit begrijpen? Hoe verhoudt in uw empiri- 
sche filosofie de empirie van de stedelijkheidzich tot de filosofie van de moderniteit? 

Een tweede vaagheid omtrent de status die u toekent aan de stad betreft de verhou- 
ding tussen ruimtelijkheid en geschiedenis. Deze kwestie heeft weliswaar minder 
verstrekkende gevolgen voor uw project, maar ik wil hem toch noemen. U bent bij 
een ruimtelijke metafoor, die van centrum en buitenwijk, vertrokken. U hebt een 
scherp oog voor de manier waarop in de diverse steden waarover u ons in dit boek 
vertelt, de ruimte getemd, gemaakt, geordend, geopend en gesloten wordt en voor 
wat er aan die ruimrelijkheden allemaal vastzit. Zou hier eindelijk een keer, voor de 
verandering, de geografie geprivilegieerd worden boven de geschiedschrijving - 
denkt de lezer die er (door Soja, wellicht, of door Serres, of wie weet waardoor zulke 
dingen komen) van overtuigd geraakt is dat de filosofie zich in haar fascinatie met 
historiciteit verstrikt heeft, m de tijd gevangen is geraakt, en niet of nauwelijks in 
staat is om creatief te denken in en over ruimte? 



Maar nee. Net als het geografisch, topologisch hart begint op te leven, blijken DOSSIER 

Parijs, Amsterdam, New York en Los Angeles toch eigenlijk, als het erop aankomt, 
geen plaatsen te zijn, of (daar is die vaagheid weer) op zijn minst: niet alleen. Die 
steden figureren bij u ook als fases. Of misschien wel: vooral als fases. Ze markeren 
stappen in de voortgang van de tijd, de moderni-tijd. Het zijn er achtereenvolgende 
varianten van. 

Jammer, zou de kritiek zijn, een unieke kans gemist. En de vraag is deze: hoe zit 
dar eigenlijk: wat is volgens U een goede manier om in een filosofisch onderzoek als 
dit vorm te geven aan de verhouding tussen ruimte en tijd, of, empirischer geformu- 
leerd, lokaliteit en historiciteit, geografie en geschiedenis? 

filosofische traditie. 
U vertelt sterkeve nt u het, w lijkt het wel, niet laten om in de- 

l over leerde, is over 

. Ik ben ook geen voorstander van 

laat staan veel nieuws, zonder een stapel boeken gelezen te 

an refereert, en de 
de stad, vertellen, 
aaide auteurs naar 

~tedelijkheid? Of presenteren de boeken filosofische schema's waar u soms in mee- 
gaat en soms, aan de hand van uw eigen lezing van de stedelijke werkelijkheid, teA 

t (mij) wel stoort is dar ze zo 
, ondanks uw openlijk beleden 

gen en ontmoetingen van lichamen? 

PS. Er staan nu vier kritieken enlofvragen in deze Krzszs. Maar hij de echte opposi- 
ne was daar helemaal geen rijd voor. Terwijl deze tekst expliciet is over de context 
waarvoor ze bedoeld is, die van het opponeren, is ze daar maar ren dele voor ge- 
bruik~. Ik vind dat (ter wille van een stijlvol verloop van de promotie-rite) elke op- 
ponent slechts &Ã© vraag hoort te stellen. Dat heb ik dus ook gedaan. Maar hier, op 
papier, was er meer ruimre uitgetrokken en omdat je boek zo veel stof tot discussie 
geefi, heb ik die ruimte gretig ingevuld. 



Kmsis 7 ;  Wat ik trouwens ook nog had willen vragen, als er tijd voor was geweest, is of we 
bij het bedrijven van empirische filosofie naar jouw idee niet meer aandacht moeten 
gaan besteden aan de vraag waar onze teksten eigenlijk terechtkomen. Niet alleen 
bronnen en methoden maken immers de filosofie. Teksten voegen zich ook in in een 
leesruimte, een gebruiksruimte, die ze, al invoegend, tegelijk constitueren. Je tekst, 
Ren& is in het Nederlands. Hij is dus niet voor lezers in Parijs, New York of Los h- 
y\es geschreven. Maar wel voor die in Amsterdam. Groningen ook? Den Haag? 

De lokale situering van je tekst spreekt nu uit de taal. Maar het gaat er verder niet 
over. Voor wie heb je dit boek geschreven: voor filosofen of sociologen, voor archi- 
tecten of ~tads~lanners, voor ambtenaren of estheten, voor Nederlanders en Vla- 
mingen of voor alle modernen? Terwijl je over die vragen zwijgt, druk je je meestal 
uit alsof je je in een intellectuele ruimte begeeft die overal is - maar niet in alle ge- 
noemde plekken - overal betekent in dit gevalvooral ~n~elokaliseerd. En zo zet je je 
opnieuw vast in de filosofische traditie waar je, inderdaad, zo ambivalent: tegenover 
staat. Mij lijkt dat onverstandig. We moeten onze teksten situeren. Ongedefinieerde 
ruimtes hebben immers maar al te makkelijk universalistische trekjes. Het zijn va- 
rianten van God. Ofwas het juist je bedoeling die nu eindelijk maar eens streng toe 
te spreken? Immers: 

God is a real estate developer 
With offices around die nation 
They say one day he'll hquidate 
His holdings up on High 
I say ds  al1 speculation 
He may be an absentee landlord 
This may be a low rent universe 
The roof may need repairs 
But at least the floot is there 
And the rem is nor due til1 the first 

(Michelle Shocked, God is a realestate dmelopci 
van: Captain Swing, 1989) 


