
Tussen moderne melancholie en 
postmodern cynisme 

Een a n t w o o r d  a a n  v i e r  c r i t i c i  

Het is bijzonder, en als auteur beschouw ik het ookals een eer, dat een boek zo snel 
nazijn verschijnen inzet wordt van een discussie, zeker wanneer daarbij door de cri- 
tici zulke fundamentele kwesties worden aangeroerd. Bovendien blijkt uit de reac- 
ties dat een aantal van de belangrijkste bedoelingen met de tekst althans ten dele is 
waargemaakt, Zo was het mijn intenne een filosofische reconstructie van de moder- 
ne emaringswijze te leveren aan de hand van enkele 'sterke verbalen'. Drie van de 
critici bevestigen dat die intentie of pretentie wordt waargemaakt, ook al blijken 
niet alle sterke verhalen even overtuigend. Devierde auteur, Lieven de Cauter, re- 
ageert niet direct op het boek maar zet fragmenten eruit in ter constructie van een 
eigen, nog veel sterker verhaal. 

Toch is de kritiek soms ook niet mals: volgens Ed Taverne val ik uiteindelijk zelfs 
ver terug achter de inzet en inhoud van mijn eigen '~terke'bescbrijvin~en van de mo- 
dern-stedelijke ervaringswijze. Hij treft mij ergens in het gemusealiseerde centrum 
van de 'post-~tad' aan, sentimenteel-nostalgisch mijmerend over de gezellig-chaoti- 
sche stedelijke openbaarheid uit de tijd van de stoomtram en het gaslicht, terwijl de 
echte moderne stedeling allang 'drempelloos [is gekoppeld aan] de ontregeling, de 
chaos en uiteindelijk ook de eenzaamheid die onherroepelijk vastzit aan de spuce of 
flows als exemplarische situatie van onze moderne ervaring'. Taverne maakt zich boos 
over die nostalgie en die sentimentaliteit, omdat zij allerlei serieuze, wetenschappelij- 
ke pogingen van de laatste jaren negeren 'om praktische en conceptuele openingen te 
maken voor de discussie over de materiÃ«l inbedding van de elektronische ruimte (de 
spacc offlows, RB)'. Met andere woorden: ik mijmer over steden van steen m een fy- 
sieke ruimte zonder te beseffen dat mijn mede-stedelingen al sinds enige tijdvrij cir- 
culeren door de virtuele wereld. 

In Taverne's kritiek lopen bezwaren tegen mijn werkwijze en bezwaren tegen de 
inhoud van mijn betoog in elkaar over, ook al gaat her hem uiteindelijk om dat laat- 
ste: dat ik iets een beetje verkeerd doe, valt te vergeven, helaas zie ik het uiteindelijk 
ookverkeerd. Die nadruk op de inhoudvan het betoog deelt hij met De Cauter, ter- 
wijl de twee andere critici, Annemarie Mol en Stine Jensen, zich vooral richten op 
mijn werkwijze of aanpak. Werkwijze en inhoud hebben een en ander met elkaar te 
maken. Ik zal daarom beginnen met de methodische kritiekvan Mol en Jensen, ver- 
volgen met de inhoudelijke bezwaren of aanvullingen van Taverne en De Cauter, 
om van daaruit tot slot beide met elkaar te verbinden in een beschouwing over het 



K R ~ S  73 verschil tussen nostalgie en melancholie m de filosofie, dat enigszins parallel loopt 
met het onderscheid dat Peter Slorerdijk ooit maakte tussen cynisme en kunisme. 

Annemarie Mol vreesr voor alles dat ik de specificerende en lokaliserende krachtvan 
de empirische filosofie uiteindelijk toch opoffer aan het comfort van een traditio- 
neel-filosofisch vergezicht dat de dingen, de ruimtelijkheid en de lichamen slechts 
ziet als even zovele uitdrukkingen van dat filosofische vergezicht op de moderne er- 
varing Dat zon ook wel eens kunnen blijken uit mijn neiging rot het stapelen van 
commentaren: is ook dit sterke verhaal niet weer een commentaar op een commen- 
taar op ... ; en tenslotte: heb ik me wel voldoende afgevraagd waar teksten als deze 
uiteindelijk terechtkomen? 

Ik deel haar zorgen en stel mezelf die vragen eveneens, mede omdat ik mezelf zie 
als voortwerkend in de onder anderen door Mol zelf bepleite paktijk van een empi- 
nsche filosofie, die 'probeert beschrijvingen van de wereld te bevrijden van de theore- 
tische stellingen die hen aan zich onderschikken. En die, omgekeerd, filosofische 
vondsten emancipeert van de empirie waarin ze verzonken zijn' (Mol, geciteerd in 
Boomkens 1998,44). Maar, zoals Mol zelf ook stelt: empirische filosofie is tekstpoli- 
riek. Empirische filosofie kan en mag geen geprivilegieerde toegang claimen tot de 
een of andere zuivere ervaring, TOT een aan taal en tekst voorafgaande z~ntuiglijkheid, 
dinglijkheid of lichamelijkheid. Zij kan de ervaring slechts aflezen aan de wijze waar- 
op zij in taal is ingebed en uitgedrukt: onver-taal-de ervaring is onuitspreekbaar 
(maar niet onbestaanbaar). En inderdaad: ik bedrijf expliciet tekstpolitiek. Zeker 
niet als een exegetische stapeling van commentaar op commentaar, maar als pogin- 
gen tot vertaling (zie hiervoor onder andere de beschouwing over het vertalen als fi- 
losofische praktijk in Boomkens 1998,77-80). Door filosofische teksten te confron- 
teren met wetenschappelijke, met literaire, architecturale en zelfs filmische en muzi- 
kale 'teksren' tracht ik enerzijds hun dtfferentiahteit zichtbaar te maken, dat is hun 
niet te reduceren hoeveelheid verschillende manieren waarop zij ervaringen articule- 
ren en representeren, en probeer ik anderzijds de overlappingen, grensoverschrijdin- 
gen of drempelgebieden aan te wijzen tussen die diverse disciplines, genres en media 

Ik ben dan ook niet zo bang dat ik de stedelijke ervaringen uiteindelijk heb ge- 
offerd op het altaar van een transcendentaal filosofisch vergezicht. Mijn vier 'diepte- 
boringen' in de stedelijke ervaring (Parijs 1850, Amsterdam 1930, New York 1960 en 
Los Angeles 1990) hangen samen met wat ik het 'filosofisch worden' van de stedelij- 
ke ervaring noemde: op die vier plekken en in die vier fasen kreeg het voorpande 
politieke, wetenschappelijke en technische debat over de stad, de stadsontwikkeling 
en de stedelijke leefwijze plotseling een urgenne en algemeenheid, die de alledaagse 
discussies over 'hoe leven we', 'welke middelen hebben we ter beschikking', 'hoe ver- 
werven we meer invloed' of 'hoe bestrijden we die en die of dit en dat' naar het meer 
algemene niveau tilden van een debat over de gehele moderne cultuur. Je kon met 
andere woorden niet meer over de stad spreken, zonder het nier ook meteen over de 
voors en tegens van de moderniteit te hebben. Zulke ujd-ruimtelijke 'explosies' van 
filosofie vormen de ankerpunten van mijn filosofische werkwijze en ze zouden dat 
muns inziens van elke zichzelf serieus nemende filosofische praktijk moeten zijn. 



Wat de situering van filosofische teksten betreft: daarop heb ik een banaal en een DOSSFR 

meer precieus antwoord. Banaal: ik heb niet voor niets een uitgever van architectu- 
rale en stedebouwkundige hoeken gevraagd mijn studie te publiceren. Daarmee 
hoopte ik een zeer direct hij de stedelijke cultuur en ontwikkeling betrokken doel- 
groep te bereiken, zonder overigens te pretenderen de intern-disciplinaire debatten 
van die doelgroep te beinvloeden. Wel heb ik de pretentie de filosofische dimensies 
in die debatten van nieuwe munitie te voorzien. Het meer precieuze antwoord ligt 
vervat in de opbouw van het betoog van Een Drempelwereld: het boek tracht diverse 
genres op elkaar te betrekken en verschillende drempels tussen disciplines te slech- 
ten. Niet voor altijd. Voor even. Voor het dramatische effect van een ontologie van 
de actualiteit van onze modern-stedelijke ervaringswijze. 

Juist op dit punt was met name Stine Jensen niet zo tevreden. Een teveel aan drama 
en vooral een teveel aan onduidelijk gebruikte metaforiekzouden mijn sterke verha- 
len ondermijnen. Voor de stad zou ik al te veel metaforen hebben ingezet en voor de 
filosofie al te vluchtig slechts de metaforen van de periferie en het drama. Maar ik 
zou me toch vooral bezondigd hebben aan de typisch mannelijke vootingenomen- 
held de stad als jongeman te portretteren, de vrouw metaforisch i n  als bewoner van 
de stad onzichtbaar te maken, en tenslotte mijn eigen theoretische stadswandeling 
aan de bandvan medemannen Foucault en Benjamin te hebben voorgesteld als sekse- 
neutraal en niet als het spannende jongensboek, dat het in feite is. 

Inderdaad: in de meeste Europese talen is de stad een vrouw, behalve in het Ne- 
derlands (daar is de siad v.[m]) en het Engels, waar hijlzij sekseneutraal is. Maar het 
ging mij natuurlijk om de stedeling. In mijn boek ziet Jensen vooral een jochie zijn 
kindertijd in Parijs, zijn vadermoord in Amsterdam, zijn schizofrene volwassenwor- 
ding in Manhattan en zijn identiteitscrisis in Los Angeles doormaken. Dat is juist, 
maar dat heb ik ook historisch verantwoord: het waren mannen die de openbare 
ruimte van de steden bevolkten, die de steden vormgaven en die de masterplannen 
voor hun toekomst tekenden. De vrouw bleef, tot voor kon, veroordeeld tot het 
moeilijk benoembare en doorgaans door (mannelijke) theoretici veronachtzaamde 
domein van de private of intieme sfeer, tot het wonen. Juist op dat punt heeft Jensen 
slecht, zo niet feministisch-vooringenomen gelezen: precies dat wonen wordt door 
mij naar voren geschoven als cruciaal onderdeel van de moderne ervaring. Niet al- 
leen verdedig ik noties als geborgenheid en intimiteit tegen de quasi-revolutionaire, 
mannelijke droom van een algehele transparantie, die Benjamin droomde en die 
AndrÃ Breton aan 'zijn Nadja opdrong, bovendien schuif ik de 'matriarchale' blik 
van Jane Jacobs naar voren als een voorbeeld van een beter uitzicht op stedelijkheid 
dan de pastorale visie van de man Mumford en de streef credibihty van Mod-Rocker 
Marshall Berman. Tot slot zit het gehele betoog van Een Drempelwereld ingeklemd 
russen de overpeinzingen van een vrouw die in haar auto op weg is van werk naar 
huis in een ongrijpbaar suburbaan landschap. Die vrouw piekert over de relaties tus- 
sen privÃ©-werel en openbaarheid, tussen stad en land, tussen oud en jong, tussen 
rijk en oud, tussen waar en onwaar, et cetera. Een open einde? Ja, en niet voor niets 
- omdat openheid hier staat voor bewoonbaarheid, hanteerbaarheid, leefbaarheid. 



K 7 Mag ik zeggen dat mijn 'stoere mannenpraat' (het sterke verhaal volgens Jensen) 
niet uitmondt in een clou die aanleiding is voor een volgend rondje in de kroeg? Als 
Stine Jensen me die constatering toestaat, ben ik in staat om de twee andere criticas- 
ters te portretteren als kroegmaten die iets te makkelijk terugvallen op respectieve- 
lijk de code van de elitaire academicus (Taverne) of dievan de alwetende maatschap- 
pijcriticus (De Cauter). Zij zijn dat beide natuurlijk niet letterlijk, ik spreek hier 
over codes of overgeleverde intellectuele stijlpatronen, die doorklinken in hun weer- 
woord op Een Drempelwereid. 

Ed Taverne, Lieven de Cauter en ik delen &n ding, of beter, inspiratiebron: Waker 
Benjamin. Taverne is zelfs erg complimenteus waar hij mijn rekst rypeen als een 
tekst die van Benjamin had kunnen zijn. Maar inhoudelijk faal ik volgens hem daar 
waar Benjamin slaagt. Daarin heeft Taverne gelijk: omstandig ben ik namelijk inge- 
gaan op Benjamins meest cruciale essays uit de jaren dertig, waarin hij -ietwat con- 
tre coeur - kiest voor het standpunt van de avant-gardes: vernietig het oude en 
begin zonder illusies opnieuw. Ik heb dat standpunt in mijn boek nadrukkelijk ge- 
contextualiseerd. Ik heb het geanalyseerd als een keuze die werd gedaan vanuit een 
extreme, haast onhoudbare positie van een linkse joodse inrellectued in het Duitse 
interbellum. Een 'historische gok', zoals Irving Wohifarth het noemde. Sterker: ik 
heb gepoogd het 'destructieve' programmavan de moderne avant-gardes in dat zelf- 
de licht te plaatsen. Benjamins 'gok' behelsde een radicale keuze voor de transparan- 
ne in maatschappelijke zin: het private leven (het recht op en het vermogen tot on- 
gehinderde ontplooiing van het individu) werd totaal opgeofferd aan het openbare 
leven (de vrijheid en gel~jkheidvan het collectief, de massa's). Sovchozen en kolcho- 
zen doemen hier op, maar ook Taverne's space offlows waarin elke plaatsbepaaldheid, 
iedere lichamelijkheid of zintuiglijkheid lijken op te lossen in een 'architecture of 
nudity' (denk aan Benjamins 'revolutionaire exhibitionisme' (Boomkens 1998, deel 
III.6)), waarvan de vormen 'zo neutraal, zb zuiver en transparant zijn dat zij Å¸ber 
haupt niets kunnen zeggen of betekenen.' Taverne vraagt zich hier niet af op welke 
wijze architectuur betekenis afgeeft. Benjamin had daar wel over nagedacht en 
plaatste de bouwkunst in het door mij besproken domein van de omgevingskennis. 
Daar gelden andere regels dan op het gebiedvan de beeldende kunst, waartoeTaver- 
ne de architectuur lijkt te reduceren in zijn stelling dat bouwwerken door hun neu- 
traliteit of transparantie aan mensen iets (in dit geval: niets) te zeggen hebben. Zo 
functioneren, ik zou bijna zeggen: zo 'gebeuren' bouwwerken niet. Dat was overi- 
gens ook mijn kritiek op Charles Jencks, waarvan Taverne meent dat ik me door 
hem in de luren heb laten leggen. Geen auteur waarop mijn kritiek scherper was dan 
juist op Jencks. 

Taverne roemt het 'onacademische proefschrift' dat ik schreef, maar verwijt me 
tegelijk met het typisch academische wijsvingertje dat mijn bronnenmateriaal ma- 
ger is en dat ik cruciale recente literatuur over het hoofd zag. Hij refereert daarbij 
vooral aan het werk van Sanford Kwinter en Christine Boyer, twee architectuurhis- 
torici die de laatste jaren vooral bekendheid verwierven door hun pleidooi voor een 
nomadische visie op architectuur en stedenbouw, een visie die losjes is gedrapeerd 



rond het filosofische oeuvre van (ditmaal) Gilles Deleuze (vijf jaar geleden was dat D O S S ~ Z X  

Jacques Derrida geweest). Kwinter blinkt uit in de productie van quasi-avant-gar- 
distische manifesten over de toekomst van de bouwkunst, die in een en hetzelfde 
gebaar weer worden ingetrokken. Het oeuvre van Kwinter, Boyer, Eisenman en an- 
deren wijst trouwens op een vrij constante intellectuele identiteitscrisis van de archi- 
tectuur(theorie), meer dan op een crisis van de samenleving waarop die architectuur 
is betrokken. Die identiteitscrisis vertoont verwante trekken met die van andere 
(traditionele) kunstvormen maar ze is in de architectuur pregnanter, juist in de mate 
waarin de bouwkunst meer dan alleen 'kunst' is door direct in te grijpen in het alle- 
daagse bestaan en de dagelijkse leefomgeving. 

Dat gebeurt echter doorgaans op een andere wijze dan Taverne ons suggereert: 
juist de architectuur van de Nieuwe Zakelijkheid gaf het soort neutrale en transpa- 
rante (nietszeggende) tekens af, dieTaverne nu aanbeveelt voor een toekomstige 'ar- 
chitecfuur van de naaktheid'. Met andere woorden: juist bij Taverne klinkt een nos- 
talgie door naar een architecturale taal van de tabula rasa, van Het Laatste Woord, 
van een vroegtwintigste-eeuwse intellectuele elite die zich nog kon uitspreken zon- 
der weerwoord van haar adressaat, de moderne 'massa's'. 

* * *  

De verhoudingen liggen momenteel toch iets anders, en dat wreekt zich ook in het 
doorwrochte en zeer uitgesproken commentaar van De Cauter, dat zich het beste 
laat lezen als een zelfstandig essay, dat zo nu en dan ter ondersteuning naar Eer 
Drempelwereldvetwijst. Maar De Cauter is wel erg selectief in zijn keuze van verwij- 
zingen. Zijn betoog heeft de charme van een blok beton en de ovenuigingskracht 
van eenfieefighter. je kunt er niet om heen, maar als het had gekund was je toch lie- 
ver een straatje om gegaan. Niet om de empirie die hij aandraagt te negeren of te 
ontkennen: de inderdaad groeiende sociaal-economische tweedeling, die in geogra- 
fische zin zijn bezegeling krijgt; de dreiging van 'capsulaire' steden of stedelijke ge- 
bieden (naar binnen gerichte, defensieve en selectieve urbane gebieden), de dreigen- 
de aantasting van het alledaagse bestaan en de stedelijke ervaring in een eindeloze 
circulatie van gesimuleerde stedelijke landschappen (themaparken, en dergelijke), 
en zelfs de suggestie van het kamp als het paradigma van de laatt~inti~ste-eeuwse 
stedelijke cultuur. Dat alles is her en der en soms ook in overtollige zin aanwijsbaar. 
In D e  Cauters betoogtrant volgr dat alles echter op srrÃ¬k deductieve en determinis- 
tische wijze uit het a priori van wat hij het transcendentale kapitalisme noemt: het 
kapitalisme zonder tegenterm (te weten het communisme, dat sinds 1989 dood is). 
De mondiale tweedeling (tussen centrum en periferie, tussen macht en onmacht) 
volgt noodzakelijk uit de gegevenheid van dit transcendentale kapitalisme, dat ook 
de capsulaire beschaving en de stad als concentratiekamp op zijn geweten heeft. 

Hier verkeert mijn tactiek van het sterke verhaal in de strategie van het Enige, Al- 
les Uitsluitende Grote Verhaal. Zoals ik al stelde: het is niet zo dat De Cauter gebrek 
aan empirisch bewijsmateriaal heeft, het is eerder zo dat zijn empirie slechts dient 
ter illustratie van het reeds bij voorbaat vooronderstelde: de alomtegenwoordigheid 
van dat ene transcendentale, capsulaire systeem. Zijn apriorisrische aanpak struikelt 
vrijwel onmiddellijk wanneer hij poogt de metafoor van het (concentratie)kamp 



~ m s i s  73 niet alleen van toepassing te maken op het vliegveld (asielzoekers!), maar ook op 
suburbia. Dat is even contra-intuitief als de stelling van deconstructivistische archi- 
tecten die m een post-heideggeriaanse drift de ontheemding van daklozen of asiel- 
zoekers op Ã©Ã lijn stellen met die van vliegtuighoogleraren of succesvoile couturiers 
en architecten. Tegenover het transcendentale kapitalisme van De Cauter en de on- 
ontkoombare spare offlows van Taverne zou ik dan ook (met 'mijn' Benjamin in het 
achterhoofd) het moderne ethos willen verdedigen van een stedelijke ervaring die 
niet op illusoire wijze drempels ziet waar in feite harde grenzen en militaire zones 
liggen (wat Taverne me verwijt), maar die de quasi-hardheid van de feiten, van de 
werkelijkheid, weet open te breken vanuit een typisch moderne mogelykheidszzn, 
die op grond van herinneringen aan 'historische gevechten' (zoals Foucauk het ooit 
aanduidde), mislukte experimenten of ondergesneeuwde ervaringen in en met de 
moderne stad in staat is nieuwe drempelgebieden en drempelervaringen te onrwik- 
kelen. 

Ik verdenk De Cauter en Taverne nu pist van een zekere nostalgie, die in hun 
dagelijkse werk bijna onvermijdelijk omslaat in Ã² academische distantie Ã² politiek 
cynisme (of heide). Het is een terugverlangen naar de ongenaakbaarheid van de mo- 
derne avant-gardes, die zonder ruggespraak in staat waren nieuwe werelden af te 
kondigen of oude te verdoemen. In ieder geval lijken beiden het historische falen 
van die avant-gardes niet in hun standpuntkeuze te hebben verdisconteerd. Hun 
nostalgisch verlangen naar de (illusoire) almacht van de avant-gardist slaat in alle- 
daagse temen om in een kil cynisme, dat isolatieruimtes voor asielzoekers gelijk 
stelt aan buitenwijken (De Cauter), of zonder omhaal van woorden de steriliteit en 
transparantie van de Nieuwe Zakelijkheid inruilt voor eenzelfde steriliteit van een 
nieuwe architectuur van de naaktheid (Taverne), alleen omdat de critici van de 
Nieuwe Zakelijkheid sentimentele humanisten waren. Is het niet veel interessanter, 
veel moediger, veel jongensachtiger, en misschien ook wel veel vrouwelijker, om je af 
te vragen of er naast de misschien al re kneuterige of al te machteloze alternatieven 
voor de Nieuwe Zakelijkheid (Van Eijk, Hertzberger, Giedion) misschien ook span- 
nende, experimentele of intellectueel uitdagende alternatieven voor diezelfde uitge- 
kauwde Nieuwe Zakelijkheid zijn te ontwikkelen? De toon van Taverne en De Cau- 
ter is zelfverzekerd Ã¨ moedeloos. Er zijn wellicht de nodige redenen aan te voeren 
voor hun moedeloosheid. Maar niet voor hun zelfverzekerdheid. Dat is het verschil 
tussen nostalgie en melancholie, of het verschil tussen cynisme en kunisme. Melan- 
cholie en kunisme draaien ook rond een zekere vertwijfeling over de feiten, net als 
nostalgie en cynisme, maar ze zijn steeds weer in staat, op grond van een zintuiglijk, 
lijfelijk vertrouwen, op grond van een zekere ruimtelijke gecentreerdheid of plaats- 
bepaaldheid, de vertwijfeling omtrent de feiten om te zetten in een nadrukkelijk 
wantrouwen van diezelfde feiten. Dat is empirische filosofie: wantrouwen van de 
feiten. 


