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Bookreview 

Hongkong flanerie 
 
Die Ästhetik der Dichte 

�Vittorio Magnano Lampugnani (red./ed.), en artikelen van/ and articles by: Edward 
George Pryor, Shiu-hung Pau, Patrick Zachmann enTilman Spengler�Prestel-Verlag, 
München-New York, 1993 und Deutches Architektur-Musem, Frankfurt am Main�� 

City of Darkness �. Life in Kowloon Walled City � 

Greg Girard, Ian Lambot (red.ed.), met artikelen van/with articles by: Peter Popham, 
Charles Goddard, Julia Wilkinson, Leung Ping Kwan, Chan Hip Ping�Ernst & Sohn 
Verlag, Berlin, 1993��� 

Met Koolhaas in de hoofdrol richten steeds meer onderzoekers zich op de “terrifying 
beauty” van de verstedelijking. De activiteit van kijken en dwalen in de bestaande 
metropolitane conditie – bij voorkeur bolwerken van kapitaal accumulatie – is een 
oneindige inspiratie voor actuele architectuur, stedebouw en landschaps scenario's, 
voor of tegen de stad. De figuur en de activiteit van de flaneur is aan een update toe. 
De flaneur, vermomt als surfer, toerist of romanticus, wordt uit de kast gehaald om 
nog net voor het millennium de exploderende metropool tot manifest uit te roepen. De 
stimulerende ervaringen van nieuwe omloopsnelheden, de vrijheden van sensaties en 
aan de andere kant de immense rijkdom die de modernisatie heeft uitgewist is voor de 
beschouwende middenklasser aanleiding tot flanerie. �De flanerie verhoudt zich tot 
wat zich in de publieke ruimte afspeelt. Het afgezonderde private leven is saai. 
Zonder het spektakel van het publiek te betreden, kan de existentie niet meer zijn dan 
fundamenteel. Flaneren is de activiteit waardoor en waarmee de flaneur hoopt en 
gelooft de bewegingen van het bestaan te traceren. De flaneur is die persoon die 
uitvergroot wat al lag te wachten om ontdekt te worden. De flaneur wacht om gevuld 
te worden, omdat hij zelf leeg is. Het is de paradoxale positie van een persoon die 
zich laat overrompelen door eenzaamheid en massaliteit, maar op het moment van 
spreken onmogelijk nog onbevangen kan zijn.�Oorspronkelijk was de idee van de 
flaneur verbonden met het negentiende eeuwse Parijs. Maar de flaneur houdt zich niet 
meer op in de passages en de straten van Parijs. De flaneur rijdt auto en vliegt er op 
uit. Na het Parijs van Baudelaire en Benjamin, het Wenen van Musil, Learning from 
Las Vegas, Delirious Manhattan, onzichtbaar Tokyo van Ito en bewaakt [monitored] 
Los Angeles van Davis bespreek ik de publicatie over HongKong onder redactie van 
Lampugnani en het boek van Girard en Lambot over de Kowloon Walled City. Ik ga 
na op welke wijze de auteurs de stad hebben doorkruist. Wat voor flanerie er aan ten 
grondslag ligt? 

�De buitenpost Hongkong, die in 1842 door de Britten verworven is en in 1997 onder 
het Chinese gezag zal terugkeren, is een moderne interpretatie van een koloniale 
buitenpost die ongegeneerd toont, dat economie de wereld regeert. De 
wolkenkrabbers zijn een graadmeter voor het investeringsklimaat. In een ijl tempo 
worden bakken met geld verdient. Het leven in Hongkong is dynamisch, de druk is 
hoog, het verval is snel. Voor vele is het leven onzeker. Het is de snelst groeiende stad 
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op aarde. Een fascinerende speculatie houdt Hongkong bij elkaar. Voor geldmakers is 
het een paradijs. Wat is er mooier dan echt goud om je heen, filipijnse huishoudsters 
die 24 uur per dag klaar staan, een gescheiden opgang en slaapvertrekken voor het 
personeel, voordelige electronische cadgets die kinderen vermaken en een uitzicht 
over de baai van Hongkong vanuit je roze skyscrapper die de naam Dynasty Court 
draagt? En of dat nog niet genoeg is: virtueel golf, een zwembad, tennis en een fitness 
club op de bewaakte begane grond. Dit is de tijdelijke droomwereld van de zich 
vervelende echtgenote en de zich dood werkende carrière man. Deze mensen leven in 
een plugged city. De wereld ligt aan hun voeten. Voor de meerderheid van zijn 
bewoners is het leven echter hard. De meeste bewoners wonen in sociale woningbouw 
(50% van alle woningen), de vele zelfbouwhuisjes daargelaten, woont op 2.23 tot 
3.25 m2 netto woonoppervlak. Kinderen moeten tevreden zijn met de helft. In het 
achterland van de stad Hongkong op de New Territories zijn steden met 8000 mensen 
per hectare geen uitzondering. De Bijlmermeer zou hier een utopie zijn. Ondanks dat 
aan de voet van de vele woontorens in Hongkong, net als in de Bijlmer, sociale 
voorzieningen, zoals crèches, winkels, kerken, speelplaatsen, parken en openbaar 
vervoer goed geregeld zijn. Dichtheid is het synoniem voor deze stad. Niet voor niets 
opent Lampugnani zijn boek met een korte tekst over de esthetiek van de dichtheid. 
Dichtheid is de essentie van het urbane. In de woorden van Simmel, die Lampugnani 
aanhaalt, is de metropool een “Steigerung des Nervenlebens”. De stad is een 
brandpunt van onze massacultuur, vervolgt Lampugnani, er heerst orde en chaos, veel 
is onafwendbaar ondanks controle. De stad is open en geheim. Tegen het licht van 
Krakauer “Aus dem Fenster gesehen” merkt Lampugnani op dat er twee soorten 
steden zijn. Ten eerste steden die bewust gevormd zijn en steden die zich “absichtlos 
ergeben”. Hongkong is zo’n stad die als radicaal kunstmatig landschap haast de 
eigenschap van een zelfstandige natuurvorm krijgt. Voor verdichting is Hongkong een 
paradigma dat nadere studie vereist, zegt Lampugnani. Jammer dat zijn tekstje niet 
alvast daartoe aanzet. Lampugnani verwisselt al te gemakkelijk New York met 
Hongkong. Lampugnani is een flaneur die voornamelijk geïnteresseerd is in de 
esthetiek van de dichtheid en niet zozeer welke processen zich in de stad afspelen. Het 
is de blik van een flaneur in de gedaante van een professionele toerist die gefascineerd 
wordt door de esthetische kwaliteit van de dichtheid. Na deze onbevredigende 
inleiding volgt een hoofdstuk met projecten. Dit deel (60% van het boek) is een 
uitstekende reclamefolder voor de architecten en de bedrijven die in het centrum van 
Hongkong bouwen. Foto’s, plattegronden, een biografie en een projectbeschrijving 
zijn door deze makers aangeleverd. Behalve matige ansichtkaartfoto’s van 
fascinerende torens, winkelcentra, het nieuwe vliegveld en een park (van onder andere 
Pei, Foster, Rudolph, Wong & Ouyang, Wong Tung, Ng Chun Man, etc.) is ook de 
woonwijk (Kwong Yuen) van de Hong Kong Housing Department, het Hongkong 
coliseum, een universiteit voor 10.000 studenten van Kwanen en een 
stedebouwkundigplan van Llewelyn-Davies gedocumenteerd. Als we deze 
reclamefolder eruit scheuren blijft er een half boek over met twee teksten van Edward 
Pryor en Pau over de historische stadsontwikkeling van Hongkong en een hoofdstuk 
over de nieuwe steden (vanaf 1973). Het zijn nuttige saaie artikelen vol jaartallen en 
gegevens van bouwwerken. Maar verwacht geen teksten die diep graven. Als 
tussendoortje kunnen we de matige foto impressies van Magnum fotograaf Zachmann 
bekijken. Tot slot schrijft Spengler een aardige impressie over de beheersing van de 
dichtheid. Hij is samen met de fotograaf de enige die de flanerie enigszins waardig is. 
Spengler noteert uit de mond van een HongKong bewoner: “Waar weinig plaats is, 
moet veel beweging zijn, deze stad is bang voor stilstand, stilstand zou haar dood 
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zijn.” Deze twee heren hebben tenminste oog voor de poëzie van publieke plekken en 
ruimten. Ze treden in de voetsporen van de romantische flaneur. Hier is de poet een 
observerende prins die zijn incognito bewaart waar hij ook heengaat. Hij geniet van 
de heerlijkheid van het publieke spektakel. De poet controleert de wereld die hijzelf 
definieert (daarom is hij volgens Baudelaire een prins); hij definieert de orde van de 
dingen voor hemzelf inplaats van dat hij de dingen of verschijnselen een kans geeft 
zichzelf te definiëren.�Van geheel ander orde is het mooie boek van Girard en Lambot, 
City of Darkness over het leven in de Kowloon Walled City. Dit is een boek dat pas 
echt over dichtheid gaat. Deze ommuurde stad is een megastructuur in de vorm van 
een uiterst compacte stad. Deze publicatie documenteert het leven op een 
parallellogram met een oppervlak van slechts 2.7 hectaren met 350 gebouwen waar op 
elkaar gepakt 40.000 mensen hebben gewerkt en gewoond. Net voordat de Britse 
overheid eindelijk toestemming kreeg om dit kleine stukje China af te breken (1993) 
hebben de samenstellers van dit boek veertig bewoners bezocht. Interviews, artikelen 
en grote kleurenfoto’s vertellen in detail de geschiedenis van deze Chinese vrijstaat. 
Tandartsen, een verslaafde, winkeliers, een golfballenmaker, een agent, gangsters, het 
waterleidingbedrijf, een postbode, een hoogbejaarde, een kapper, koks, de pastoor, 
een vluchteling, kledingmakers, je kan het zo gek niet bedenken of ze komen aan het 
woord en vertellen over het leven in deze anarchie. Deze stad bood hen een vrijplaats 
om zonder de regels en wetten van het bestuur in Hongkong te leven. Misschien is 
deze vorm van dichtheid een uitstekende metafoor voor Hongkong. Hier krijgt de 
esthetiek van de dichtheid een betekenis die zich verhoudt tot het complexe 
(over)leven in een neo-kapitalistische, neo-koloniale, Aziatische stad. De 
samenstellers van de Walled City zijn mannen zonder eigenschappen. Net als Musil 
zijn zij op zoek naar de identiteit van het metropolitane bestaan. De stad definieert 
Musil in termen van publieke ruimte, bewegingen en rituelen. Voor Musil is de stad 
een plaats van flux en vloeiende ontmoetingen tegen een meer concrete achtergrond. 
De straten in de de Walled City zijn veel rumoeriger dan die besproken in het 
Hongkong boek van Lampugnani. De straten van de samenstellers van de Walled city 
zijn plaatsen van confrontatie, congestie en een soort geordende chaos of chaos van 
de orde. Je zou kunnen zeggen dat de Walled City de laatste stad was waar de figuur 
van de flaneur, zonder het gevaar ten prooi te vallen aan rationalisatie of de auto, 
bestaansrecht had. In deze stad ontsnapt de flaneur aan het mysterie van de banaliteit. 
De flaneur wordt hier in tegenstelling tot Lampugnani in HongKong geen passieve 
aanschouwer. De ommuurde stad ontsnapte aan een rationalisatie die de stad doodt en 
zo haar haar mysterie ontneemt. Door het nummeren van de huizen en alle huizen 
dezelfde deur te geven wordt het onmogelijk meerdere meningen te lezen. Dit 
vastpinnen van betekenissen was in de Walled City onmogelijk. Daarom is het voor 
de auteurs van dit boek misschien ook wel relatief makkelijk flaneur te zijn. De 
ommuurde stad is niet meer. Misschien wordt het tijd de flanerie te ontdekken in de 
Bigness waar Koolhaas zo verliefd op is. Lampugnani is er in ieder geval niet in 
geslaagd.��Roemer van Toorn�Archis 

 


