
schap en contingentie is zodoende niet 
onmogelijk, maar evenmin noodzake- 
lijk. 

H e t  suburbane 
bubbelbad 

Recensie van: RenÃ Boomkens, De 
angstmachine. Over geweld in films, 
literatuur en popmuziek. De Balie, 
Amsterdam, 1996, 168 p., ISBN 90- 
6617-167-7. 

In  de  openingsscÃ¨n van het toneelstuk 
Caligula, geschreven door Albert 
Camus en gespeeld door het Zuidelijk 
Toneel, kruipt de  wrede Romeinse 
keizer Caligula huilend vanuit de 
orkestbak op het toneel. Hij heeft 
zojuist gehoord dat zijn geliefde zuster 
Ã¨ minnares dood is en bitterheid over 
de  zinloosheid van zijn bestaan zoekt 
in een monoloog een weg naar buiten. 
D e  scÃ¨ne die het afgelopen toneelsci- 
zoen tegenstrijdige reacties opriep, 
ontleent haar intensiteit vooral aan de 
toneelopstelling. Caligula huilt met 
zijn rug naar het publiek gekeerd, zijn 
gezicht gereflecteerd in een spiegel. 
He t  publiek ziet zijn verdriet echter 
gelijktijdig en meer dan levensgroot o p  
videoschermen afgebeeld waardoor 
het tastbaar lijkt.Terwij1 hij levensecht 
o p  het toneel aanwezig is, wordt de 
blik van de  toeschouwer gedurende de 
voorsteling vastgehouden door video- 
beelden die zijn wreedheid en wan- 
hoop dichterbij, maar tegelijkertijd ver 
weg brengen. Volgens de  wetten van 
reality-tv, wordt de  toeschouwer een 
voyeur die stiekem getuige is van de 
zelfdestructie van de keizer: suspense 

neemt de plaats in van een openlijke 
confrontatie. 

D e  uitvoenng van het Zuidelijk 
Toneel laat zich begrijpen als cultuur- 
kritiek. De individuele eenzaamheid 
in een totalitair systeem waarvoor 
Camus waarschuwde, heeft plaatsge- 
maakt voor het gevaar van vervreem- 
ding in een tirannieke beeldcultuur die 
geweld en lijden larger than hfe maakt 
en de mogelijkheid van compassie ver- 
klemt. 

EÃ© van de sleutelpassages m De 
angstmachme van de filosoof RenÃ 
Boomkens gaat over de  betekenis van 
glas voor de moderne cultuur. "Glas", 
zo stelde de door Boomkens gepata- 
fraseerde Walter Benjamin in de  jaren 
dertig, "is een koud en onsentimenteel 
materiaal. Het maakt transparant en 
toont ons eerlijk en zonder voorbe- 
houd hoe wij er aan toe zip." 

'Maar in plaats van eerlijkheid en 
openheid", zegt Boomkens, "schiep 
glas een wereld van voyeurisme en sus- 
pense, een openbare ruimte waarin het 
ene zintuig, het oog, het absolute pri- 
maat heeft en het andere, het gehoor, 
aan devaluatie onderhevig is." Met 
de komst van glas in de moderne archi- 
tectuur is een scherm geplaatst: een 
mythische scheiding aangebracht tus- 
sen ons en 'de ander'. Publieke ruim- 
ten worden bijvoorbeeld vaker inge- 
richt o p  'kijken en bekeken' worden, 
terwijl elk direct contact, zoals in 
cafÃ©' en discotheken, maar ook in 
auto's en telefooncellen, kan worden 
vermeden. D e  cultuur van voyeurisme 
en suspense heeft volgens Boomkens 
haar voorlopige hoogtepunt bereikt bij 
de verspreiding van televisie o p  grote 
schaal. Televisie heeft een 'geborgen- 
heidsmachine' in gang gezet: "als geen 



ander medium vertegenwoordigt tele- 
visie echtheid, als geen ander medium 
l ik t  televisie ons de wereld te tonen 
'zoals zij is', o p  een zo direct mogelij- 
ke wijze, 'live', 'alsof wij erbij zijn'. 
Tegelijkertijd hoeven wij er  niet echt 
bij te zijn. Juist dat verklaart het 
belang van televisie voor een begrip 
van de  suburbane levenswijze." 

De suburbane conditie, in casu 'de 
geborgenheidsmachine', daar is het 
Boomkens om te doen. Er bestaat, zo 
zegt hij, in de moderne en liberale cul- 
tuur een scherpe scheidslijn tussen 
orde en chaos, crisis en vrede, openba- 
re en private sfeer en tussen 'ik en de  
ander'. In  tegenstelling cot de pre- 
moderne cultuur waarin het geweld 
een intrinsiek deel uitmaakt van de 
moraal en waar het gevaar altijd o p  de 
loer ligt, wordt de  hedendaagse cul- 
tuur gekenmerkt door 'ervanngsloos- 
heid'. In Suburbw gebeurt niets. Het is 
er leeg want iedereen is onderweg naar 
zijn werk. Het is er  knus en vooral ste- 
riel en voorspelbaar. Suburbia is een 
reactie o p  de 'permanente maalstroom 
van modernisering' en o p  de  stedelijke 
cultuur die snel en bedreigend is. Het 
is, zoals Boomkens stelt, het streven 
naar "homogenisering en zuiverheid 
(dat uitloopt) o p  een radicale symboli- 
sche tweedeling van de maatschappe- 
lijke en culturele werkelijkheid." D E  
leegte in onze dagelijkse omgeving 
wordt paradoxaal bevestigd Ã¨ ver- 
sterkt door  een toenemende hoeveel- 
heid, verhevigd geweld op het 
'scherm'. Want 'de angstmachine' - 
de groeiende fascinatie voor verbeeld 
geweld - is onlosmakelijk verbonden 
met de wijze waarop het merendeel 
van de bevolking leeft: als een 'etui- 
mens'. "In een cultuur die zelf aan een 
zekere ervaringsarmoede of ervarings- 

loosheid lijdt", betoogt Boomkens, 
'groeit de behoefte aan telkens heviger 
kicks." Deze vinden WIJ in films, boe- 
ken en in popmuziek : door de  hevig- 
heid 'levensecht', maar niet werkelijk 
bedreigend omdat het zich achter 'glas' 
afspeelt. 

Het afgebeelde geweld zet de ge- 
borgenheidsmachine (opnieuw) in wer- 
king. De geweldsverbeeldmg is het 
produkt van onze angst voor de 'ander', 
maar versterkt onze angst ook en doet 
onze behoefte aan leegte, afscheiding 
en zuiverheid toenemen. Dit verschijn- 
sel wordt door Boomkens, in navolging 
van de Amerikaanse sociaal-geograaf 
Mike Davis, omschreven als 'de ecolo- 
gie van de angst'. 

Met De angstmcbine bedrijft Boomkens 
cultuurkritiek. Het verbindende element 
in de zes essays vormt zijn onbehagen 
met de moderne cultuur: met de  naar 
zijn zeggen naar geborgenheid verlan- 
gende en angst producerende , i n tweeen 
gedeelde samenleving. Dat deze cul- 
tuur ook in Nederland bestaat, wordt 
duidelijk gemaakt in het afsluitende 
essay 'De geweldscultuur rossen Center- 
Parcs en de  Bijlmer'. D e  scheidslijn 
tussen het 'suburbane bubbelbad' waar- 
in het merendeel van de bevolking 
ronddobbert, en de 'gevarenzone' waarin 
de rest verkeert, is volgens Boomkens 
het zeer realistische gevolg van de 
geborgenheids- respectievelijk de angst- 
machine. 

Boomkens' cultuurkritiek steunt op 
twee aannames. In de eerste plaats zou 
er in de moderne cultuur een grote en 
kenmerkende behoefte zijn aan gebor- 
genheid, ervaringsloosheid en zuiver- 
heid. Ten tweede, en in nauwe samen- 
hang hiermee, zou de moderne cultuur 
worden gelegitimeerd Ã¨ versterkt door 



de toename van (verhevigde) gewelds- 
verbeelding. 

Wie American Psycho van Brett 
Easron Ellis heeft gelezen, of Reservoir 
Dogs van Quentin Tarantino heeft 
gezien, zal gevoelens van huivering 
niet hebben kunnen onderdrukken. 
Niet alleen vanwege hun extreem 
gewelddadige karakter, maar ook van- 
wege het beeld van de samenleving dat 
zij tonen. Bij de confrontatie met de 
rapteksten van Ice T. zal menigeen 
verzucht hebben 'waar het in godes- 
naam met de wereld naar toe moet"'. 
Boomkens raakt dus een gevoelige 
snaar wanneer hij in 'Videodrome: het 
nieuwe filmgeweld', de toename van 
geweld in de filmkunst in de laatste 
dertig jaar bespreekt. Onze fascinatie 
n e t  geweld lijkt iets over onszelf te 
zeggen, over onze omgang met ande- 
ren en de buitenwereld, en over onze 
maatschappelijke en culturele verhou- 
dingen. 

Maar is dat werkelijk zo? Is het 
waar dat WIJ meer en heviger geweld 
consumeren dan in eerdere periodes in 
de geschiedenis? Of zegt het alleen - 
en op zijn best- iets over de ontwik- 
kelingen binnen het genre van de film? 
Is het niet eerder zo, zoals Boomkens 
ergens opmerkt, dat het extreme 
geweld in bijvoorbeeld de films van 
Tarantino de uitdrukking is van een 
impasse in de filmkunst, die vooral de 
onmacht toont van een filmer die een 
overtuigende film probeert te maken? 
De filmkunst is een jong genre dat 
bovendien lang door de Hollywood- 
censuur is beÃ¯nvloed De huidige over- 
daad aan - soms extreem - geweld- 
dadige films, geeft wellicht een weinig 
flatteus beeld van de voorkeuren van 
het filmpubliek, maar door de korte en 
gemanipuleerde geschiedenis van de 

film kan volgens mij nauwelijks vast- 
gesteld worden of hier werkelijk spra- 
ke is van een nieuw fenomeen. 

Mogen de ontwikkelingen in de 
filmkunst nog enigermate eenduidig 
zijn; dit geldt allerminst voor de litera- 
tuur. Boomkens vergelijkt American 
Psycho van Ellis met de Elckerlyc in 
beide verhalen staan de hoofdpersonen 
model voor 'ons allen', beide verhalen 
willen een beeld van 'deze tijd' geven. 
American Psycho, als ook het eerdere 
werk van Ellis, representeert echter 
voornamelijk de beschreven groep en 
haar afwijkende wereldbeeld: decaden- 
te en destructieve rijkeluisjongeren die 
de tijd doden met drugsgebruik en 
geweld. Evenals Zwagermans Gimmick 
schiet de roman tekort als spiegel van 
de hedendaagse collectieve mentaliteit: 
ze portretteert slechts een kleine scene. 
Hoe extreem het verbeelde geweld in 
films, boeken en soms ook 
is, het blijft een nogal willekeurig 
samenraapsel, waartegenover gemak- 
kelijk een opsomming valt te geven 
van sit-coms, soap-opera's, populaire 
Forster-verfilmingen, mierzoete pop- 
liedjes, romans en pokzie waarin 
geweld ver is te zoeken. Door de hard- 
nekkigheid waarmee Boomkens betoogt 
dat Reservoir Dogs en andere geweld- 
dadige films een voorbeeld zijn van de 
nieuwe geweldscultus, komt bij mij 
het beeld van Macbeth naar voren. Met 
andere woorden: Boomkens' verzame- 
ling van voorbeelden van toenemend, 
verhevigd geweld komt op mij nogal 
gekunsteld en eenzijdig over, en zou, 
denk ik, de toets van een historische 
vergelijking niet doorstaan. 

Het nadeel van Boomkens' deductieve 
wijze van bewijsgaring, waarbij de 
algemene stellingname steunt op slechts 



enkele voorbeelden, wordt nog mani- 
fester met betrekking tot zijn andere 
aanname, over de behoefte aan gebor- 
genheid, ervaringsloosheid en zuiver- 
heid in de moderne cultuur. Boomkens 
illustreert zijn visie met een schets van 
het leven van zijn eenzame tante Dora 
in Geuzenveld. Tante Dora is de metaf- 
oor voor de angst voor - echt en ima- 
ginair - geweld en de hang naar pre- 
moderne geborgenheid. Vrouwen zoals 
tante Dora zijn volgens Boomkens "bij 
uitstek geschikt om de rekening o p  te 
maken van onze geweidscultuur, dat 
wil zeggen van de zegeningen van de 
geborgenheidsmachine, de werkingen 
van de ecologie van de angst en ten 
slotte van de fantasievolle produkten 
van de angstmachine, de films, liedjes 
en verhalen waarin het geweld in optl- 
ma forma en in steeds extremer mate 
dedienst uit zijn gaan maken." 

Maar wie is tante Dora nu eigen- 
lijk? Is zij inderdaad d e  vleesgeworden 
vertolker van onze ervaringsloosheid? 
Is zij door haar isolement en angst 
voor het vreemde een geloofwaardige 
typering van 'de' moderne mens? In 
dat geval zijn wij, als moderne mensen, 
net als tante Dora, 'stuck in the mid- 
die'. Wij kunnen nergens en overal 
naar toe, en vooral dat laatste is beang- 
stigend, zegt Boomkens: "op zo'n 
manier wordt Geuzenveld je noodlot". 
De  moderne mens sluit zich op  in 
Suburbia, streeft naar zuiverheid en 
homogeniteit en vergaapt zich onder- 
tussen aan de meest vreselijke, geweld- 
dadige (TV-)beelden. 
Voor mij is tante Dora echter eerder 
een oerbeeld. Een kant van de mense- 
lijke ziel die wij allen, al eeuwenlang 
van nabij kennen. Ze is het archetype 
van de lijdende en onmachtige mens. 
Een Prometheus geboeid die niet in 

staat is zqn ketenen af te schudden en 
zich aan zijn lot te ontworstelen. 

In de hiervoor genoemde openings- 
scÃ¨n van Cahgulu geeft de Romeinse 
keizer ook lucht aan deze oude emotie: 
"een verbond sluiten met je eenzaam- 
heid, wat? Het met je leven o p  een 
akkoordje gooien. Zichzelf redenen 
aanpraten, vrede nemen met een klein 
bestaan, zichzelf in slaap troosten. Is 
dat genoeg voor deze man?" Caligula's 
antwoord luidt 'nee'; en dat brengt 
hem aan gene zijde van goed en kwaad. 
Slechts geweld en (zelfvernietiging 
kunnen hem een plaats in de geschie- 
denis geven. Her zijn dit gelijktijdige 
besef van nietigheid Ã© het verlangen 
naar onsterfelijkheid, die de toeschou- 
wer van deze tragedie uiteindelijk het 
meeste raken; meer dan het grotesk 
worden van de keizer door reulzty-tv. 

De meesten van ons hebben geen 
keizerrijk te verkwanselen, noch is er 
groot publiek voor onze angst en ons 
lijden. O m  onze dorst naar een groot- 
ser en n~eeslepender leven te lessen, 
vergapen wij ons aan dat van anderen, 
of dat nu wordt verbeeld door The 
Boldund the Beauttful of door Rambo. 
Tegenover tante Dora kunnen boven- 
dien vele tantes worden geplaatst die 
zich bewegen in heterogene, dichtbe- 
volkte stadswijken, met levens rijk aan 
ervaringen en nauwelijks gehinderd 
door angst. Evenmin als tante Dora 
zeggen zij veel over de staat van de 
moderne cultuur. 'De' moderne mens 
laat zich nier zo gemakkelijk definie- 
ren als Boomkens suggereert. Hoeveel 
bewoners van D e  Bijlmer brengen 
niet dikwijls een 'midweek' door in 
CenterPdrcs? 

De zwakte van Boomkens' cultuurkri- 
tische stellingname schuilt, met andere 



woorden, in zijn deductieve bewijs- 
voering. Zoals Amencan Psyche het 
bestaan van een 'angstmachine' niet 
aantoont, zo bewijst een tante Dora 
niet dat het model van de 'geborgen- 
heidsmachine' algemeen geldig is. Dit 
laat onverlet dat Boomkens een calei- 
doscopisch en bij tijd en wijle intrige- 
rend en onbehaaglijk makend boek 
heeft geschreven. Soms, zoals in de 
sleutelpassage over de betekenis van 
glas, lijkt hij iets op het spoor te zijn: 
een nieuw fenomeen dat wellicht een 
grote - en misschien een onomkeer- 
bare - invloed heeft op de moderne 
collectieve mentaliteit. Connie Palmen 
zei deze zomer tijdens Zomergasten 
dat zij haar 'favoriete televisie-avond' 
wilde gebruiken om te zoeken naar de 
gevolgen van het je zelf (en anderen) 
afgebeeld zien op  televisie, in films en 
op foto's. Ook zij appelleerde aan een 
intuÃ¯tie onbehagen met de dominante 
beeldcultuur; maar ook zij was niet in 
staat de culturele gevolgen goed te dui- 
den. Voor het exploreren van het ver- 
band russen de moderne beeldcultuur 
en zoiets ongrijpbaars als onze collec- 
tieve mentaliteit is blijkbaar meer 
nodig dan eenvoudige indelingen in 
orde en chaos, of geborgenheid en 
angst. 

Geloof  in getal len 
of: de  neoklassieke 
economie tegen mijn 
zin verdedigd.  
Harro M a a s  

Recensie van: Ewald Engelen, De 
Mythe van de Markt. Waarheid en 
leugen m de economze.Het Spinhuis, 
Amsterdam 1995. 

Ewald Engelens De Mythe van de 
Markt. Waarheid en leugen m de eco- 
nomie is bedoeld om de nog maar lang- 
zaam dalende conjunctuur van de neo- 
liberale leus 'Meer markt, minder 
overheid' een grotere neerwaartse spin 
te geven. Titel en ondertitel van het 
boek laten wat dat betreft weinig 
te raden over. Het geloof in de zege- 
ningen van de vrije markt berust op 
een mythe. Een mythe die, zo is de 
teneur van Engelens betoog, door het 
academische economische establish- 
ment zorgvuldig in stand gehouden 
wordt met behulp van het sinds de 
ineenstoning van Bretton Woods heers- 
ende zogenaamde neoklassieke para- 
digma. Dit paradigma kenmerkt zich 
door sterke veronderstellingen over de 
rationaliteit van economische actoren, 
waarvan de belangrijkste hun optima- 
liserende gedrag is. Onder een aantal 
verdere vooronderstellingen leidt dit 
gedrag vervolgens tot een efficiknte 
werking van markten. 

Zowel de verhouding van theorie 
en werkelijkheid als de verhouding van 
economische wetenschappers ten op- 
zichte van beleidsmakers kenmerkt 
zich, zo suggereert de ondertitel, eer- 
der door leugen dan door waarheid. 
"De neoklassieke argumenten voor 
neoliberale beleidsvoorstellen zijn even 
zovele 'valse noodzakelijkheden' die 
de mogelijkheden beperken tot meer 
of juist minder van hetzelfde." (16213) 
En, zo luidt de boodschap, met fatale 
gevolgen: het gemak waarmee algeme- 
ne maatregelen als een verlaging van 
het minimumloon ook in Nederland 
worden gezien als panacee voor het 
werkloosheidsvraagstuk volgt regel- 
recht uit de reductionistische en wer- 
kelijkheidsvreemde leerstellingen van 
de neoklassieke theorie. Zouden zowel 


