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In 1972 publiceerden Jack Burgers en Jan Oosterman in het Amsterdams sociologisch 
tijdschrift een artikel over 'Het publieke domein. Over de sociale constructie van 
openbare ruimte', waarin zij zich kritisch uitlieten over de stadssociologische be- 
schouwingen van zowel Paul Bahrdt als Richard Sennett. 'Wanneer men de moder- 
ne openbare ruimte beziet vanuit het perspectief dat door Bahrdt en Sennett is 
geexpliciteerd dan rest er alleen nog maar een min of meer nostalgisch getinte cul- 
tuurkritiek: het betreuren van de teloorgang van de openbare ruimte waarin vrije 
burgers met elkaar in contact treden. Volgens Bahrdt en Sennert heeft in de moder- 
ne grote stad de private sfeer de openbare ruimte overwoekerd'. 

Richard Sennett (bekend van de Thefall ofpubhc man, 1977) is een van de theo- 
retici en cultuurcritici die, naast Walter Benjamin, Sigfried Giedion en Charles 
Jencks, het materiaal heeft geleverd voor het als proefschrift verschenen, scherpzin- 
nig manifest voor een eigentijdse stedelijkheid, van de hand van cultuurfilosoof 
RenÃ Boomkens. Wie evenwel, na het doorlezen van de bijna vierhonderd pagina's 
filosofisch-historische beschouwingen eindelijk 'thuiskomt', kan niet anders dan tot 
de conclusie komen dat diens these over de 'drempelruimte tussen wonen en open- 
baarheid' als essentie van de huidige, stedelijke ervaring, een niet mis te verstane, ja 
onproductieve terugval is op de eerder door Sennett en anderen ingenomen stelling- 
name. Het is een these die in ieder geval volledigvoorhij gaat aan recente inzichten 
en opvattingen van met name politiek-economen als Saskia Sassen of van sociolo- 
gen als Mauuel CasteUs, om maar te zwijgen van architectuurtheoretici als Diane 
Ghirardo of Rem Koolhaas. Die blijken eenvoudig buiten Boomkens' intellectuele 
horizon en summiere bronnenapparaat te vallen of daar uitsluitend -zoals in het ge- 
val van Koolhaas - in eenuiterst kwalijk karikaturale vorm te figureren. 

Het is de teleurstellende ontknoping van een overigens briljant geconstrueerd, on- 
academisch proefschrift waarin vier verhalen verteld worden uit de geschiedenis van 
de moderne ervaringswijze. Werden door Mam, Engels, Smart Mil1 of Weber vooral 
kapitalisme, economie, techniek en rationaliteit als de grote drijvende krachten ach- 
ter tal van moderniseringsprocessen aangewezen, Boomkens beschouwt in het spoor 
van Simmel, Durkheim en vooral Weber de stadals 'exemplarisch voor de moderne 
e~varin~swijze'. Dat is een opmerkelijke stap omdat, zoals hij in zijn inleiding te- 
recht stelt, in het verleden door filosofen zoals Habermas weliswaar uitputtend is ge- 



KRISIS 73 sproken over vraagstukken als rationalisering en standaardisering; over het enigma 
van 'de man zonder eigenschappen' en natuurlijk ook over het verval van de open- 
baarheid, maar zelden over de betekenis van de stad als sociaal ruimtelijke omge- 
ving. Op  &&n belangrijke uitzondering na: Walter Benjamin (1892-1940) in wiens 
werk het rumoer, geweld, lawaai en anonimiteit van de moderne Grossstadt tot kern 
van de moderne ervaring van de werkelijkheid zijn gemaakt. Benjamin is niet alleen 
het belangrijkste personage in Boomkens proefschrift: het boek laat zich bijna let- 
terlijk lezen als een tekst van Benjamin voorzover die zich soepel beweegt tussen aca- 
demisch betoog en literair essay. 

Toch komt het idee om het boek op te vatten als een bloemlezing van vier verha- 
len niet van Benjamin maar van Michel Fnucanlt. Dat lijkt op het eerste zezicht 
vreemd omdat Foucault op een enkel essay na, nauwelijks over de stad als fysiek mi- 
lieu heeft geschreven - maar des te meer over het modernisme als historisch ver- 
schijnsel en over de wijze waarop dat zich manifesteerde binnen tal van domeinen 
van de (vroeg)moderne samenleving zoals dat van het wonen, de gezondheidszorg 
en het gevangeniswezen. Foucault heeft overtuigend laten zien hoe het 'moderne 
ethos' omstreeks 1800 niet alleen gestalte kreeg in nieuwe kennisvelden en politieke 
praktijken maar bovenal ook in nieuwe (stedelijke) typnlogieÃ« zoals de gevangenis, 
het ziekenhuis, het arsenaal en de pnvate woning. Zo was het voor Foucaultvanzelf- 
sprekend dat de opkomst van het wonen als administratieve interventie onlosmake- 
lijk verbonden is met de vele andere transformaties binnen de economie van de stad, 
waaronder die van de gezondheidszorg, hei onderwijs, justitie en openbare veilig- 
heid, met denkpatronen die ieder afzonderlijk terug te vinden zijn in de woning als 
voorstelling van een moderne leefwijze. 

In de jaren zeventig leidde diethese tor een reeks van collectief door filosofen en 
historici uitgevoerde, nnderzoeksprogrammÃ  over de opkomst van het moderne 
gevangeniswezen (Surveiller et punir), de moderne woning (Politiques de l'habitat 
1800-18x0) en het moderne ziekenhuis (Les machines a guÃ©rzr) In werkelijkheid alle- 
maal afzonderlijke 'verhalen' die de genealogische achtergronden schetsten van de 
(moderne) voorstelling van de economische en sociale werkelijkheid als een fysieke 
en manipuleerbare omgeving. Deze envele andere soortgelijke onderznek~~rogram- 
ma's hebben nier alleen een fenomenale impuls gegeven aan het architectuur- en ste- 
denbouwhistorisch onderzoek, maar ook de vraagstelling, inhoud en het vocabulai- 
re van de filosofie niet onberoerd gelaten. Het heeft met name vaste grond gegeven 
aan die filosofische posities die stelling wensen re nemen tegen een filosofie van het 
'Grote Verhaal' zonder zelf opnieuw in kleine 'grote verhalen' te willen vervallen. 
Boomkens spreekt in dit verband over een geslaagde ontsnapping aan een 'moderne 
paradox' waarin de postmoderne filosoof zelf verstrikt dreigt te raken in thema's 
en denkwijzen die hij juist wenst te bestrijden. En de touwladder die hij daarbij 
gebruikt is afkomstig uit een waaier van disciplines die de filosofie voorzien van 'an- 
dere vocabulaires, kennisvormen, praktijken om zichzelf in her waarheidspel te ver- 
anderen'. 

Het is deze overweging die Boomkens ertoe heeft gebracht zijn boek te constru- 
eren aan de hand van vier 'sterkeverhalen', die in in praktijk afzonderlijke case-stu- 
dies blijken tezijn met een sterke narratieve structuur van uiteenlopende personages 



en verwikkelingen. Vier momenten uit het modernisme als historisch verschijnsel D ~ ; S Z E R  

waarop kwesties als de aard van moderne ervaring, van openbaarheid en identiteit, 
de bestaande rituelen, technieken en boven het hoofd groeiden en daar- 
door onderwerp konden worden van een veel bredere (cultuur-)filosofische reflectie. 
De keuze voor een narratieve structuur geeft aan het filosofisch onderzoek van 
Boomkens dezelfde concreetheid als de afzonderlijke projecten in het onderzoeks- 
programma van Foucault. Net zomin als de wording van de moderne technische 
ruimte geen abstractie is maar heel concreet vastzit aan de woning, het ziekenhuis en 
de gevangenis en aan de daaraan beantwoordende kennisvelden, praktijken en regel- 
geving, zo is ook de opkomst van de moderne stedelijkheid (ervaring, identiteit, 
leefwijze) onlosmakelijk gebonden aan concrete transformatiesvan het fysiekvan de 
stad en de daarmee uitgelokte intellectuele en esthetische ontreddering en sublime- 
ring. 

De vier sterke verhalen van Boomkens kennen een sterke eenheid van tijd en plaats 
en staan in het teken van gebeurtenissen die ieder afzonderlijksubstantie hebben ge- 
geven aan ons huidige begrip van stedelijke moderniteit. Het eersce verhaal speek in 
Parijs en concentreert zich rond de ingrijpende stedenbouwkundige transformatie 
(1851-1871) onder leiding van de prefect Baron Haussmann. In navolging van Benja- 
min karakteriseert Boomkens dit moment als de 'kindertijd van de moderne erva- 
ringswijze', dat wil zeggen: het is het moment waarop het ontstaan van de moderne 
stad aan schilders als Manet, Desas en Seurat maar vooral aan dichters als Baudelai- - 
re en Rimbaud, aanleiding gaf tot de picturale en literaire constructie van een mo- 
derne leef- en denkwrjze. 

Het tweede moment - dat van de adolescentie - is heel nadrukkehik eesitueerd r u 

in Amsterdam als centrum van sociaal-democratische stadspolitiek ten tijde van het 
interbellum. Het is het verhaal van de oolitieke en artistieke achtersronden van het ', 
Algemeen Uitbreidingsplan voor Amsterdam (1934), dar door Boomkens enigszins 
geforceerd wordt voorgesteld als het definitieve afscheid van de vooroorlogse, kapi- 
talistische stad van het liberale laissez-faire. Deze beide verhalen vormen het onte- 
genzeggelijke hoogtepunt van het boek, niet m het minst door de briljante casting 
en performance van Waker Benjamin als (vader)moordenaar van de eerder geschet- 
ste, moderne stedelijke leefwijze. Een moord waar Boorhkens, als hoofdrolspeler in 
het vierde verhaal, zelf overigens voor blijkt terug te schrikken! 

De twee andere verhalen vind ik veel minder sterk, waarschijnlijk omdat de ac- 
teurs (Mumford, Jacobs, Jencks, Sennett, Davis) in de schaduw blijven van de lite- 
raire en filosofische betovering van Waker Benjamin. Het derde verhaal speelt zich 
af te New York in de eerste decennia na deTweede Wereldoorlog. Daar kreeg de y- 
pisch Europese formule van de moderne, stedelijke ervaring niet zozeer een Ameri- 
kaanse als wel een universele betekenis met als belangrijkste ruimtelijke kenmerk de 
suburbanisatie, de massale commercialisering en de proliferatie van het private do- 
mein als dominante vorm van een moderne stedelijke leefwijze waartegen het kort- 
stondige delirium van Manhattan nauwelijks tegenwicht kon bieden. 

En renslotte het vierde verhaal, waarin een beetje voorspelbaar Los Angeles 



K 7 wordt opgevoerd als stedelijk landschap waar de identiteitscrisis van de stedelijke 
moderniteit wordt uitgevochten. Directe aanleiding is de opstand van het getto', de 
rellen van vooral de zwarte bevolking als gevolg van de Rodney King-affaire (1992). 
In het verlengde van de al in de jaren zestig, met name door sociologen ingezette, 
sentimentele hymne over 'dood en leven van de Amerikaanse stad' groeide via de ca- 
mera's van CNN Los Angeles uit tot apocalyptisch symbool van het einde van de 
stedelijke beschaving. In Los Angeles ontstaat kortsluiting tussen de twee typen vrij- 
heid die zo kenmerkend zijn voor de historiografie van de moderne stedelijkheid: 
'de vrijheid die is verbonden met de openbare sfeer' en die vooral vastzit aan het 
post-universalistische, liberale discours; en 'de vrijheid van het autonome individu, 
die daarentegen wortelt in de beschermende cocon van een intieme sfeer die zoveel 
mogelijk garant moet staan voor de ongehinderde ontplooiing van dat individu'. In 
Los Angeles hebben de twee sferen die eeuwenlang - in wisselende verhouding - de 
essentie van moderniteit en stedelijkheid uitmaakten, zich onherroepelijk en defini- 
tief ten opzichte van elkaar verzelfstandigd. En daarmee is een nieuwe en ongekende 
ervaring van (stedelijke) moderniteit een feit geworden. Maar niet voor Boomkens. 
Die blijft, tussen de gedemilitariseerde zones heen, zoeken naar de passages van 
Benjamin, de stoepen van Jane Jacobs, de drempelsvan Aldo van Eyck en de zwakke 
grenzen van Richard Sennett, en vooral de semi-publieke ruimtes van Charles 
Jencks. En kiest, dwars tegen de radicaliteit van Benjamin in, onzeker voor het com- 
promis van de 'drempelwereld', waar vertrouwde noties als stedelijkheid, identiteit, 
ervaring, openbaarheid en geborgenheid ongestoord kunnen voortwoekeren als col- 
lectieve mythologiein. Een compromis dar in het laatste hoofdstuk uiteindelijk uit- 
mondt in een pleidooi voor een drempelwereld als sociaal-ruimtelijke configuratie 
van het 'mssenmenselijke'. 

Ik zou me daar niet zo kwaad over maken als de serieuze, wetenschappelijke p o p -  
gen die sinds het midden van de jaren negentig zijn ondernomen, met name vanuit 
de (politieke) economie, om praktische en conceptuele openingen te maken voor de 
discussie over de materiele inbedding van de elektronische ruimte, niet met essayis- 
tische nonchalance door Boomkens worden genegeerd. Zo laat hij zich bij verschil- 
lende gelegenheden laatdunkend uit over de futuristische bijdragen van in het bij- 
zonder de informatiewetenschap, waarbij met name William Mitchell's City of bits. 
Space, place, and the InjÃ bah (1995) her terecht hard te verduren krijgt. Maar hij 
vergeet te vermelden dat daar intussen allang de vloer mee is aangeveegd, niet alleen 
door architectuurcritici als Sanford Kwinter en Christine Boyer maar vooral door 
geografen als Peter Hall en door de cultuursocioloog Manuel Castells. 

Om ons tot de laatste te beperken: m 1996 verscheen het eerste deel van The in- 
formatzon age. Economy, society and culture waarin hij een voorzichtige definitie geeft 
van een nieuwe ruimtelijke logica, die van de Face ofjÃ®ow welke hij contrasteert 
met de historisch gewortelde, ruimtelijke organisatie van onze dagelijkse ervaring, 
die van de spare ofplaces. Castells gaat niet alleen gedetailleerd in op de geografische 
articulaties van een door telematica en globalisering gedomineerde (economische en 
industriÃ«le ruimte, maar ook op de vraag of 'everyday life in rhe Electronic Cottage' 



het einde betekent van steden. Het antwoord is uiteraard: neen. Via een fascÃ¬neren DOSSIER 

de sociale en morfologische theorie van de p c e  offlows belandt Castells uiteinde- 
lijke bij een, in dit verband, cruciale these over 'The architecture of the end of histo- 
T'. Daarmee verwijst hij ongetwijfeld naar Arrhur Danco's helangrijke essay 'Art 
after the end of art' uit 1993, waarin wordt vastgesteld dat de kunst aan het eind is 
gekomen van het niet-lineaire narratief van de historische ontwikkeling en is aange- 
land in een posthistorische periode van een bijna onbeperkt pluralisme en eclecti- 
cisme. Maar Castells laat zich niet, zoals Boomkens, door het platvloerse, zonover- 
goten postmodernisme van Charles Jencks in de luren leggen en stoot door TOE een 
tegenovergesteld architectuurbegrip. Het is een voorstel voor een 'architecture of 
nudity', een architectuur waarvan de vormen z6 neutraal, z6 zuiver en transparant 
zijn dat zij uberhaupt niets kunnen zeggen ofberekenen. Het is een architectuur van 
de stilte, maar die juist daardoor het vermogen heeft om de moderne stedeling 
drempelloos m contact te brengen met de ontregeling, de chaos en uiteindelijk ook 
de eenzaamheid die onherroepelijk vastzit aan de spare offiows als exemplarische si- 
tuatie van onze moderne ervaring. 


