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Boomkens wil in zijn proefschrift Een drempelwereld. Moderne ervarmg en stedeL9ke 
openbaa~hetdontsnappen uit wat hij de 'postmoderne paradox' noemt. Het postmo- 
dernisme heeft de Grote Verhalen van de moderniteit radicaal afgewezen, maar zelf 
een nieuw Groot Verhaal gelanceerd, dat bestaat uit de vooronderstelling dat de we- 
reld onoverzichtelijk, complex en chaotisch is, en slechts partieel gekend kan wor- 
den via een eindeloze reeks Kleine Verhalen. Boomkens stelt voor om het praten in 
termen van 'groot' en 'klein' te doorbreken en in plaats daarvan sterke verhalen te 
vertellen. Het sterkeverhaal is volgens Boomkens een verhaal dat voor de toehoor- 
der in vergelijking met andere verhalen naar het onwaarschijnlijke en overdrevene 
zweemt. Maar her is ook een verhaal met overtuigingskracht. Het sterke verhaal 
kenmerkt zich door een aantal retorische strategieÃ«n de aandacht voor het detail en 
het concrete, het gebruik van betekenisvolle metaforen, het pars pro toto-effect, dra- 
matisering, actualiteit en plaatsbepaaldheid. Het sterke verhaal bedient zich bij 
voorkeur van het genre van her essay en gaat extra- of interdisciplinair re werk. 
Boomkens noemt het sterke verhaal het genre van de aankomst. Het is een soort reis 
waarvan het doel niet bekend is, maar er wel de verwachting is dat de auteur zal aan- 
komen op een betekenisvolle plek, een aantrekkelijk perspectief en een duidelijke 
conclusie. 

Boomkens' proefschrift gaat over moderniteit en stedelijke openbaarheid, Het 
voldoet zo op het eerste gezicht aan de stilistische eisen die hij aan een sterk verhaal 
stek. Het is opgebouwd uit vele, korte essayistische stukken met als concreet aan- 
dachtspunt vier westerse locaties op vier verschillende historische momenten: Parijs 
van halverwege de negentiende eeuw, Amsterdam in de jaren dertig, New York na de 
Tweede Wereldoorlog en Los Angeles vandaag. Hij heeft filosofische bronnen ge- 
bruikt, en ook literatuur, film, liedjes en architectuur En we lezen tussendoor dat 
hij zelfs op pad is geweest en in een chic caf6 op de hoogste verdieping van het Bona- 
ventura-gebouw in L.A. een drankje heeft genoten. Boomkens' cultuurfilosofische 
proefschrift kan op veel verschillende manieren en niveaus tegelijkertijd gelezen 
worden, en is dan ook interessant voor een breed publiek. Het is een studie, uitleg 
en toepassing van het werkvan Waker Benjamin, een kritische kanttekening bij het 
werkvan filosofen als Sennett en Habermas, een poging de reikwijdtevan het begrip 
'modernisme' in kaart te brengen, en een poging om de architectuur en stedenbouw 
aan te wijzen als bron voor filosofische overpeinzingen. 

Toch heeft Boomkens' 'teksruele patchwork', zoals hij zijn proefschrift ergens ka- 



K 73 rakrenseert, lang niet alle 430 pagina's m i ~ n  aandacht kunnen vasthouden, laat staan 
mij kunnen overtuigen. Na het lezen van Boomkens' boek heb ik veel behartens- 
waardige zaken geleerd, maar ben ik ook in verwarring Want op de een of 
andere manier wilde de enorme hoeveelheid essayistische diepteboringen maar niet 
'aankomen' en bleefhet verhaal soms op abstracte hoogten zweven. Dar ligr aan vier 
zaken, die, naar aanleiding van de notie 'sterk verhaal', tijdens het lezen steeds weer 
boven kwamen drijven: het gebruik van meraforen, de plaatsbepaaldheid van 
Boomkens, de rol van film en literatuur en de pars pro toto-strategie. Deze aspecten 
zal ikachtereenvolgens toelichten 

Boomkens is dol op het woord 'metafoor'. Het duikt te pas en te onpas op in zijn 
boek. Metaforen dienen, aldus Boomkens, beelden te genereren die behulpzaam 
zijn bij het duiden van bepaalde onrwikkelingen, zonder verdere verklarmgskracht. 
Hieruit concludeer ik dar Boomkens een metafoor beschouwt als een functioneel en 
intuÃ¯tie hulpstuk voor de lezer, en dat het hem vooral te doen is om alledaagse (of 
'dode') metaforen en niet zozeer om meer poetische metaforen die niet dienen om 
de lezer direct van hulp re zijn om iets te begrijpen, maar wel de verbeeldingskracht 
en geest doordat twee zaken aan elkaar gerelateerd worden die normaliter 
niet met elkaar vergeleken worden. De enorme hoeveelheid metaforen die passeert 
in het boek van Boomkens vallen eigenlijk steeds tussen beide typen metafoor in: ze 
verhelderen noch verrijken. Ze roepen daardoor veel vraagtekens op. Zo wordt filo- 
sofie door Boomkens en passant vergeleken met de periferie en de buitenwijk (p. 71, 
drama en theater (p. 44), en wordt de stad vergeleken met onder meer snelheidsbe- 
perking (p. 47), verkeer (p 44) databank (p. 328) en drempelwereld (titel). 

De verrassendste metaforen zijn 'kindemjd' voor de ontwikkeling van het mo- 
derne leven in Parijs in de negentiende eeuw, 'adolescentie' voor Amsterdam, 'schi- 
zofrenie' voor New York en 'identiteitscrisis' voor L.A.. De metafoor van een kind 
dat maar niet volwassen wil worden als beeld voor stedenontwikkeling van een eeuw 
is mooi bedacht en roept veel associaties en vragen op. Wat voor een kind is de stad 
eigenlijk? Een kind met problemen, dat in therapiemoer? Een jongetje ofeen meis- 
je? Het lijkt om een geslachtloos wezentje te gaan, alhoewel ik soms toch het gevoel 
krijg dat Boomkens een jongetje in gedachten heeft, wat ik afleid uu zijn koppeling 
van de term 'vadermoord' aan de adolescentie-metafoor. Boomkens doelt hier op 
een radicale breuk met het verleden, maar de terminologie roept tevens associaties 
op met het Oedipuscomplex: het kind dat zijn vader wil vermoorden en zijn moeder 
I huwen. De stad als jongeman is opvallend, aangezien ~raditioneei de bekendste 
metafoor voor de stad die van hoer en maagd is, een vrouw dus. De stad als hoer is 
een metafoor met een bijbelse oorsprong. Babylon was de stad van vervuiling en af- 
grijzen. Maar ook het Parijs tijdens de hausmannisatie, dat zo centraal staat in het 
boek van Boomkens, werd in die tijd bij uitstek vergeleken met de gevallen vrouw. 
Zij stond voor de vunzigheid van de stad, het riool dat 'opgeschoond' diende te wor- 
den. Wie een stad wil roemen, vereren of erotiseren kiest ook voor een vrouwen- 
naam. Jacques Brei zingt over Parijs als een verleidelijke schone. Had Boomkens dus 
een direct tor de verbeelding sprekende metafoor als hulpstuk voor de lezer willen 
aanreiken, dan was een jongedame een logischer keuze geweest. Meer poetische, on- 
alledaagse metaforen, zoals de stad als jongeman in een schizofrene identiteitscrisis, 



zijn stijlmiddelen die mijns inziens, zeker in een proefschrift, meer uitleg van de au- DOSS,BR 

teut behoeven zodat de rijkheid ervan tenvolle benut kan worden. 
De vrouw is niet alleen als metafoor, maar ook als bewoner van de stad vrijwel af- 

wezig Daarmee zijn we aangekomen bij de plaatsbepaaldheid van Boomkens. 'Voor 
wie en waar geldt wat als paradox' vraagt hij zich in de inleiding terecht af. Hij loka- 
liseert veel paradoxen en maar niet zichzelf. Een drempelwereld is, net 
als de twee andere Boomkensboeken, Kritische massa en DeAngstmachzne, een span- 
nend jongensboek geworden. Misschien voel ik me daarom steeds net niet thuis in 
het boek van Boomkens. Het is een 'Gipfelwanderung1 geworden, een wandeling 
langs de toppen, langs de helden van Boomkens: Waker Benjamin vooral, en verder 
Foucault, Habermas, Sennett. Debewoners van de stad zijn bijna allemaal mannen: 
de flaneur, de man in de menigte uit een verhaal van Edear Allan Poe, de kranten- 
jongen, Mr. Nobody, Charlie Chaplin als fabrieksarbeider in Modern times, de psy- 
chopaat ui t de roman Less &n zero. 

Het is overigens ook verwarrend dat roman- en filmpersonages steeds worden 
opgevoerd als spreekbuis, representant en woordvoerder van de stad. Romans en 
films worden mij door Boomkens soms Iets te makkelijk ingezet als illustratiemate- 
naai, stem van een generatie, of 'achtergrondkoortje' zoals Boomkens het ergens 
noemt. Dat stuit mij als literatuurwetenschapper uiteraard hevig  ege en de borst. Al- 
hoewel ik een nadrukkelijk voorstander ben van een contextualistische kunstopvar- 
ring (met behulp van zo'n brede interpretatiestrategie weet Boomkens bijvoorbeeld 
een originele, want niet kunst-intern, portret van De Stijl te schetsen), wordt bij 
Boomkens kunst te gemakkelijk ingelijfd bij en gelijkgeschakeld met de werkelijk- 
heid. Dan verlang ik onmiddellijk naar wanklanken, verhalen die niet zo mooi 
kloppen in het verhaal, die niet passen, en lezingen van romans die juist op zoek 
gaan naar de rijkheid van en spanningen in een tekst. 

Daar waar romans en films soms verworden -rot citaat, ornament of illustratie- 
materiaal, weet Boomkens de spanningsboog voor filosofische problemen en vragen 
vaak prachng op re zetten. Maar niet via een pars pro toto-strategie, zoals hij be- 
weert. Als dat zo zou zijn, dan zouden de kleine, partide verhalen die Boomkens 
vertelt steeds moeten staan voor een groter geheel. Een verhaal over een specifieke 
stad in een bepaalde tijd zou dan staan voor bijvoorbeeld heel Europa in die tijd, of 
zelfs voor de hele wereld. Een dergelijke unÃ¬ficatie~a'ate~i staat op gespannen voet 
met de strategie van specifieke historische gesitueerdheid. De strategie die Boom- 
kens toepast is echter ook niet die van de historicus, maar gaat als volgt: hij poneert 
steeds een tegenstelling (modern-postmodern, individu-massa, stiktand-beweging, 
Groot-Klein verhaal, aankomst-thuiskomst) en laveert er vervolgens soepel tussen- 
door. Daarmee is het soms een studie van abstracte tegenstellingen geworden. Hoe 
hoger daarbij het abstractieniveau, hoe meer je kunt beweren. Boomkens schetst de 
complexiteit en de wederzijdse afhankelijkheid van dergelijke tegenstellingen, en 
komt steeds uit op dat boeiende middengebied: de metaforische drempelwereld van 
de titel, het gebied van de tussenruimtes, ergens tussen aan- en thuiskomst in. 

Terug naar het gebied tussen Grote en Kleine verhalen: het sterke verhaal. 'Teil 
me stones. Tell me real sror~es. Te11 me true stories. Don't underestimate me: never 
exaggerate', zong de Amerikaanse punkfolkzangeres Ani Difranco ooit. De kroeg is 



KRISIS 73 de plek bij uitstek waar overdreven wordt, waar sterke verhalen worden verteld. Ze 
komen met name los als iemand een borreltje teveel op heeft. De 6&n heeft een nog 
ongeloofwaardiger verhaal dan de ander. Baas boven baas. Een sterk verhaal is een 
krachtmering, die, bij voorkeur, overtroffen dient te worden met een nog sterker 
verbaal. Sterke verhalen zijn vaak stoere mannenpraat. Boomkens' boek laat zich in 
de kroeg niet zo gemakkelijk navertellen. Misschien omdat ik me tijdens het lezen 
heb afgevraagd wat het sterke verhaal was dat hij probeerde te vertellen. Of eigenlijk 
nog een stapje daarvoor: wat bedoelt hij nu eigeulijkmet een sterk verhaal? Waarin 
verschik dit, gegeven de kenmerken, van een goed essay? Wie wil hij de loef afste- 
ken? Wie wil hij waarvan overtuigen en met welk doel? Is het doel van het sterke 
verhaal eigenlijk wel om iemand te overtuigen? Rechtvaardigt het verlangen om le- 
mand te willen overtuigen elk sterkverhaal? Is 'sterk' een criterium waarmee wi j  ver- 
balen kunnen beoordelen? Wat beoordelen wij dan? De retorische overtuigings- 
kracht? Van de kracht en winst van de notie van sterke verhalen ben ik, kortom, in 
verwarring en niet helemaal overtuigd Desalniettemin blijft Boomkens voor mij 
her voorbeeld van een filosoof met lef en creativiteit, die het filosofisch proefschrift 
als genre nieuw leven inblaast. Dit proefschrift smaakt naar meer verhalen over de 
stad, drempelwerelden en moderniteit. Waarachtige verhalen, pijnlijke verhalen, 
boeiende, kwetsbare, mooieverhalen, en bovenal: inspirerende verhalen. 


