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Inleiding
Toen in februari duidelijk werd dat het nieuwe CoVid-19 virus zich zou ontwikkelen tot een
pandemie met vele lockdowns als gevolg hiervan, was Giorgio Agamben een van de eerste
onder de prominente filosofen die een radicaal standpunt innam. Op 26 februari verscheen het
artikel “L’invenzione di un’epidemia” (2020) (De uitvinding van een pandemie) op de site
van de Italiaanse uitgever Quodlibet.2 Zoals de titel doet vermoeden nam Agamben hier een
stevig standpunt in. De noodmaatregelen die Italië had afgevaardigd waren volgens hem
“panisch, irrationeel en absoluut ongegrond.”3 Deze reactie stoot veel mensen tegen de borst.
De triage die bij ziekenhuizen in Noord-Italië nodig was werd voor heel Europa een
schrikbeeld. Superlatieven schieten tekort in de beschrijving van de mogelijke verdoemenis
die het virus had veroorzaakt als er geen noodmaatregelen waren getroffen zoals Agamben
ons adviseerde.
Inmiddels zijn we een half jaar verder en als we de balans opmaken van de ravage die de
pandemie heeft aangericht, moeten we, wellicht schoorvoetend, Agamben toch deels gelijk
geven. Zo waarschuwde Agamben in zijn artikel ons voor de “tendens om de
uitzonderingstoestand te gebruiken als een normaal bestuursparadigma.”4 Iedereen die ook
maar enigszins bekend is met de filosofie van Agamben is deze uitspraak een keer eerder
tegengekomen. Het is de rode lijn uit zijn bekendste werk, Homo Sacer: Il Potere Sovrano e
la Nuda Vita (1995). Met dit werk werd hij een denker die naadloos toegepast kon worden op
actuele problemen zoals de opkomst van de surveillancestaat in navolging van de aanslagen
op 9/11, maar bijvoorbeeld ook de vluchtelingencrisis.
De lompe voortijdige reactie verdoezelt het feit dat Agamben ook een denker is die ons wel
degelijk behoedt voor de gevaren van de CoVid-19 pandemie. Zo hebben een aantal landen
noodmaatregelen getroffen waarbij het onduidelijk is of ze in dienst staan van de
volksgezondheid. Het zijn veelal dictatoriale regimes die hier misbruik van maken, maar ook
in democratische landen wordt de crisis die de pandemie veroorzaakt aangegrepen om de
macht van de overheid te vergroten. Zo houdt Amnesty International de maatregelen bij die
zijn afgekondigd sinds de wereldwijde CoVid-19 uitbraak, waarbij onder andere het Verenigd
Koninkrijk in het oog springt. Daar heeft de politie de extra bevoegdheid gekregen om
mensen zonder proces te detineren met een geldigheidsduur van twee jaar.5 Ook in de
Verenigde Staten wordt de crisis gebruikt om in een aantal staten vrouwenrechten te
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beperken.6 De Verenigde Naties (VN) is daarnaast bezorgd over het uitstellen van de
intrekking van deze maatregelen zodra de pandemie over is, zo stelt VN-rapporteur Fionnuala
Ní Aoláin: “[W]e hebben nu goede redenen om zeer bezorgd te zijn. Want zodra staten
noodbevoegdheden hebben, zijn ze zeer onwillig om die weer af te schaffen.”7 Zo leren de
gebeurtenissen van 9/11 ons dat veel landen toen deels onnodige en verregaande
antiterrorismewetgeving hebben doorgevoerd, zonder die later weer af te schaffen.
Een andere gebeurtenis die het nieuws domineerde was het overlijden van George Floyd als
gevolg van een excessief gewelddadige politiearrestatie. George Floyd werd hiermee één van
de vele zwarte Amerikanen die compleet onrechtmatig slachtoffer werden van politiegeweld.
Als gevolg laaide een protestgolf in heel de Verenigde Staten op, die zich later ook
verspreidde naar de rest van de wereld, ook in Nederland. De Amerikaanse protesten die
veelal vredig begonnen escaleerden redelijk snel in grimmige gewelddadige rellen, wat in
sommige gevallen wederom te wijten was aan excessief en provocatief politieoptreden.8 En
wederom was daar weer de noodtoestand die in sommige steden, waaronder Los Angeles,
afgekondigd werd.9 Dit keer om de politie meer macht te geven om de rellen tegen te gaan.
De uitzonderingstoestand is in 2020 wellicht geen uitzonderlijke maatregel. Wat echter wel
vaststaat is dat de CoVid-19 pandemie en de George Floyd protesten uitzonderlijke
gebeurtenissen zijn die een zekere legitimatie voor het uitroepen van een
uitzonderingstoestand met zich meebrengen. Waar we ons druk over moeten maken volgens
Agamben is de uitzonderingstoestand als normaal geldend bestuursparadigma. Deze tendens
die zich voordoet in onze moderne democratische maatschappij, was volgens Agamben voor
het eerst duidelijk zichtbaar in de concentratiekampen van de nazi’s. De concentratiekampen
lagen buiten de geldende juridische orde, waarmee ze als permanente lokalisatie van de
uitzonderingstoestand diende. Agamben, die nooit vies is geweest van controverse, stelt
daarom dat het kamp als paradigma dient voor onze huidige politieke ruimte.10 De conclusie
die Agamben hieruit trekt, is dat de politieke ruimte aspecten van het kamp heeft
overgenomen. In navolging van Agamben moeten we dus op zoek naar de toepassing van de
uitzonderingstoestand in normale situaties. Dit komt ook voor in de ogenschijnlijke tegenpool
van het kamp, de stad.
De stad, het symbool van een vrije plek waarin iedereen samen kan komen, en een van de
minst vrije ruimtes ooit, het concentratiekamp, zijn in zekere zin tegengesteld aan elkaar. Als
5

er één stad is geweest die het hardst heeft geprobeerd om het symbool te zijn van vrijheid, dan
is het Los Angeles. In de Verenigde Staten, the land of the free, gold het ‘wilde westen’ als de
laatste hoopvolle plek waarin deze slogan zich waar kon maken. Aan het allereinde daarvan,
tegen de kust van de Stille Oceaan, lag daar een zonovergoten stad van engelen. Zo is Los
Angeles altijd een stad geweest met haar eigen mythe. Deze mythe werd via kapitalisme een
heuse handelswaar. Hetgeen wat de schrijver Morrow Mayo in zijn boek over Los Angeles al
in 1933 constateerde: “Los Angeles, it should be understood, is not a mere city. On the
contrary, it is, and has been since 1888, a commodity; something to be advertised and sold to
the people of the United States like automobiles, cigarettes and mouth wash.”11 Het beeld van
Los Angeles als zonnige kansrijke stad is met succes aan ons verkocht via de
entertainmentindustrie uit Hollywood.
Dat het beeld van de Verenigde Staten als land of the free een illusie is, werd nog maar eens
bevestigd met de dood van George Floyd en de nasleep ervan. Dat tevens het beeld van Los
Angeles als vrije kansrijke stad een illusie is, kunnen we alleen al opmaken uit de uitgebreide
voorgeschiedenis die de stad heeft met rellen. Achter dit misleidende utopische karakter van
Los Angeles, gaat namelijk in werkelijkheid een dystopische gesegregeerde stad schuil. Los
Angeles heeft een zeer diverse demografische opbouw waar een zwart-wit tegenstelling te
kort aan doet. Naast een grote zwarte gemeenschap herbergt Los Angeles ook grote Latino en
Aziatische-gemeenschappen. Hiermee onderscheidt het zich van andere steden in de
Verenigde Staten. De welvaartsverschillen tussen deze verschillende groepen zijn gigantisch.
Zo was in 2016 het gemiddelde vermogen van de Latino bevolking in Los Angeles zo’n
$3,500. Die van de zwarte bevolking was $4.000, terwijl die van de witte bevolking $355.000
was.12 Deze verschillen zijn met name te wijten aan de grote verschillen in de waarde van
woningen. Het overgrote deel van de Latino of zwarte Angelinos is in wijken woonachtig die
compleet achtergesteld zijn. Voor een grote groep ligt echter een woning in elke vorm of
buurt buiten bereik. Zo steeg het percentage van daklozen dit jaar met een schokkende 16
procent waarmee het totaal uitkomt op 58.936 daklozen.13 Dramatische cijfers waarmee Los
Angeles bovenaan de lijst van daklozensteden in de Verenigde Staten kwam te staan.14
Los Angeles staat er om bekend een archetypische, maar gedecentraliseerde stad te zijn.
Volgens journalist Joel Garreau, moeten we Los Angeles zien als een edge-city: “Americans
are creating the biggest change in a hundred years in how we build cities. Every single
American city that is growing, is growing in fashion of Los Angeles, with multiple urban
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cores.”15 De verschillende stadscentra die Los Angeles rijk is, hebben allemaal hun eigen
homogene demografische opbouw. Hetgeen resulteert in een gesplinterde stad, een heteropool
in plaats van metropool. Garreau staat niet alleen in zijn claim dat Los Angeles het prototype
van een postmoderne stad is met zijn vele verschillende stadcentra. Zo heeft schrijver Mike
Davis veel navolging gekregen op zijn werk City Of Quartz (1990) waarin hij de
stedenplanning van Los Angeles neerzet als een “ruimtelijk apartheidsregime.”16
De vraag hoe de uitzonderingstoestand gebruikt wordt als normaal bestuursparadigma,
waarmee het kamp als blauwdruk geldt voor de politieke ruimte, kunnen we beantwoorden
met een analyse van de stedelijke planning van Los Angeles. De onderzoeksvraag die in deze
studie wordt uitgewerkt, is dan ook de volgende: Vormt het kamp een blauwdruk voor een
moderne stad zoals Los Angeles? Hiervoor moeten we eerst verduidelijken hoe Agamben bij
de conclusie komt dat het kamp het paradigma vormt voor de politieke ruimte. Dit is het doel
van hoofdstuk een: De kampstructuur. Vervolgens moeten we onderzoeken hoe dit paradigma
zich uitdrukt in de stad. Dit gebeurt in hoofdstuk twee: Biopolitiek en de stad. Ten slotte
moeten we nagaan hoe het kamp terug te vinden is in het specifieke geval van Los Angeles.
Deze vraag staat centraal in hoofdstuk drie: Los Angeles als kamp.
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Hoofdstuk 1: De kampstructuur
1.1 De kampvergelijking
Het eerste deel van Agambens Homo Sacer-reeks (negen boeken in totaal omvattend), heeft
binnen de filosofie veel aandacht getrokken. Dit had Agamben deels te danken aan de
controversiële conclusie van dit werk, waarin hij stelt dat het kamp de blauwdruk voor onze
huidige samenleving vormt. Het is begrijpelijk waar deze controverse vandaan komt, de
gebeurtenissen uit vernietigingskampen zoals bijvoorbeeld Auschwitz blijven erg moeilijk te
bevatten. Aan gebrek aan accurate geschiedschrijving van deze gebeurtenissen ligt dit niet, er
is voldoende kennis over deze gebeurtenissen bewaard gebleven. De concentratiekampen
blijven echter vanwege de extreme ontmenselijking die er heeft plaats gevonden een
singuliere gebeurtenis binnen onze geschiedenis. Zonder deze singulariteit te niet te doen,
moeten we beseffen dat men ook in de onbevattelijkheid van het concentratiekamp kan
doorschieten. Dit kan volgens Agamben in twee uitersten ontaarden, namelijk één: men
simplificeert en reduceert met het doel om alles direct te kunnen verklaren. Of twee: men wil
deze gebeurtenis simpelweg niet bevatten, “they offer only cheap mystifications.”17 De ruimte
voor interpretatie ligt vanzelfsprekend tussen deze twee uitersten in.
Agamben onderschrijft dat het concentratiekamp iets is dat niet volledig te bevatten valt. 18 Zo
zijn de getuigen van Auschwitz belast met de ervaring waarvan het onmogelijk is om een
complete getuigenis af te leggen. Aan de andere kant spreekt Agamben over het kamp als
blauwdruk voor onze samenleving. Doordat Agamben hier niet specifiek spreekt over de
concentratiekampen die als blauwdruk dienen, moet er iets van een model of abstract concept
zijn voor het kamp. Hierin is Agamben dan ook geïnteresseerd:
In plaats van de definitie van het kamp af te leiden uit de gebeurtenissen die er
hebben plaatsgevonden, zullen we de vraag stellen: wat is een kamp, wat is de
rechtspolitieke structuur op basis waarvan zulke gebeurtenissen er konden
plaatsvinden?19
Agamben is dan ook op zoek naar de onderliggende structuren die de gruwelijke
gebeurtenissen in de concentratiekampen mogelijk maakten. Structuren waarvan de conclusie
van het eerste Homo Sacer deel verraadt dat ze nog steeds volop aanwezig zijn in onze
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samenleving. De onmenselijkheid die de bevatting van deze gebeurtenis in de weg staat en het
feit dat de kampstructuren fundamenteel verankerd zijn in onze samenleving, zijn keerzijdes
van een en dezelfde medaille. De vergelijking van het kamp met de huidige samenleving is
dan ook op geen manier een geringschatting van de extreme onmenselijke situaties uit de
concentratiekampen van de Tweede Wereldoorlog. Agamben wil laten zien dat de structuren
die ontmenselijking van het kamp mogelijk maakten, nog steeds, zij het in mindere mate,
aanwezig zijn in onze samenleving.
Deze vergelijking van het kamp met de moderne samenleving moet binnen de context van
biopolitiek geplaatst worden. Biopolitiek is als concept binnen de filosofie gepopulariseerd
door Michel Foucault. Hij formuleerde met biopolitiek een variant van politiek waarin de
machthebber zich in grotere mate meester heeft gemaakt van de lichamen van zijn
onderdanen. Uit de inleiding van het eerste deel van Homo Sacer valt op te maken dat
Agamben zijn project als reactie schrijft op Foucaults variant van het concept van biopolitiek.
Hij maakt echter meteen duidelijk dat dit concept aangevuld en gecorrigeerd moet worden.
Volgens Agamben heeft Foucault opmerkelijk genoeg “zijn onderzoek nooit [...] verlegd naar
de plaatsen van de moderne biopolitiek bij uitstek: het concentratiekamp en de structuur van
de grote totalitaire staten van de twintigste eeuw.”20 Agamben plaatst in tegenstelling tot
Foucault het kamp in het hart van de biopolitiek. Omdat Agamben de huidige politiek ziet als
biopolitiek, is de vergelijking met de huidige samenleving en het kamp een stuk logischer.
Om te begrijpen waarom het kamp de biopolitieke plek bij uitstek is, en hoe de structuren van
het kamp nog steeds aanwezig zijn binnen onze samenleving, moeten we ons eerst focussen
op het concept van biopolitiek.
1.2 Biopolitiek
Het concept biopolitiek refereert aan een variant van politiek die een steeds groter wordende,
al dan niet alomvattende, grip krijgt op het menselijke bestaan. Het menselijke bestaan moet
hier in de ruimste zin worden opgevat, alle mogelijk bedenkbare aspecten van ons leven
kunnen door biopolitiek tot een politieke aangelegenheid gemaakt worden. Om inzichtelijk te
maken waarom biopolitiek problematisch is ten opzichte van andere vormen van politiek, die
uiteindelijk ook het menselijk bestaan beïnvloeden, grijpt Agamben terug naar de Griekse
oudheid en specifiek naar Aristoteles. De Grieken gebruikte twee verschillende termen voor
leven: zoè en bios. Zoè duidt op het simpele, natuurlijke bestaan dat alle levende wezens met
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elkaar gemeen hebben. Wanneer iets een zoè heeft, is het een levend wezen, dan wel een
plant, dier of mens. Bios daarentegen refereert aan de manier van leven die hoort bij een
individu of een groep. Bios is simpelweg de manier waarop we ons leven leven; een
levensvorm. Dit leven is ergens op gericht, het gaat verder dan simpelweg bestaan. Bios is de
levensvorm waarin we volgens Aristoteles naar het goede streven, terwijl zoè gericht is op
louter overleven.
Dit onderscheid tussen zoè en bios vertaalt zich ook door naar de afbakening van de politieke
ruimte in de Griekse oudheid: “In de klassieke wereld is het eenvoudige natuurlijke leven
evenwel uitgesloten van de polis in strikte zin en blijft het als leven dat zich alleen maar
reproduceert beperkt tot de sfeer van de oikos[.]”21 Zoè behoort dus tot de privésfeer van het
huishouden (oikos), in tegenstelling tot bios, de levensvorm die behoort tot de politieke
gemeenschap van de Griekse polis. Op deze manier kan het natuurlijke leven zich zonder
tussenkomst van de politiek ontwikkelen en tot bloei komen. Het wordt echter pas
problematisch wanneer dit onderscheid begint te vervagen en zoè, ons natuurlijke leven, zijn
intrede doet in de politieke gemeenschap. Het natuurlijke leven dat gepolitiseerd is noemt
Agamben naakt leven. Het naakte leven is het product van biopolitiek, want biopolitiek is een
politiek wiens invloed verder gaat dan alleen het politieke bestaan en dus ook ons natuurlijke
leven politiseert.
Dat biopolitiek begint bij het politiseren van het natuurlijke leven vinden we bij zowel
Agamben als Foucault terug. Zo verwoordt Agamben Foucaults concept van biopolitiek als
volgt: “Michel Foucault verwijst naar die definitie wanneer hij [...] het proces samenvat
waarin het natuurlijke leven, op de overgang naar de moderne tijd, juist opgenomen gaat
worden in de mechanismes en berekeningen van de staatsmacht en de politiek verandert in
biopolitiek[.]”22 Een belangrijk verschil tussen de posities van Agamben en Foucault is dat
Agamben biopolitiek niet ziet als een modern fenomeen. Het natuurlijke leven is al eerder dan
met de intrede van de moderne tijd opgenomen in de mechanismes van de staatsmacht. Maria
Muhle, die de twee concepten van biopolitiek bij Foucault en Agamben heeft vergeleken in
haar tekst A Genealogy of Biopolitics (2014), concludeert dat bij Agamben biopolitiek en
soevereiniteit niet los van elkaar gezien kunnen worden: “The ‘biological life’ that the
modern state places at the center of his attention is therefore structurally the same life exposed
to the sovereign right over life and death, and biopolitics and sovereign power therefore have
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the same origin.”23 Zo kon de soeverein al vanaf het begin beslissen over het leven en dood
van zijn onderdanen. Het natuurlijke leven lag dus altijd al in de macht van de soeverein.
Onze moderne samenleving wordt door Agamben getypeerd als een samenleving waarin de
biopolitiek tot een ongekende hoogte komt. Dit komt omdat het naakte leven eerst op kleine
schaal in de marges van het politieke domein werd geproduceerd. Agamben stelt dat het
tegenwoordig op veel grotere schaal voorkomt:
Doorslaggevend is eerder het feit dat het naakte leven, dat zich oorspronkelijk
in de marge van de politieke orde bevindt, gelijk met het proces waarin de
uitzondering de regel wordt, gaat samenvallen met de politieke ruimte, waarin
uitsluiting en insluiting, buiten en binnen, bios en zoè, recht en feit, in een zone
komen waar hun onderscheid zonder meer wegvalt.24
De manier waarop volgens Agamben het natuurlijke leven gepolitiseerd wordt, is via de
uitzondering. Doordat de soeverein bepaalt dat een deel van het natuurlijke leven buiten de
rechtsorde wordt gehouden, heeft hij zeggenschap verkregen over dit deel van het natuurlijke
leven. Deze ogenschijnlijke tegenstrijdige relatie van de inclusie door middel van exclusie is
essentieel voor de biopolitieke machtsovername van het natuurlijke leven. Deze abstracte
relatie waarbij iets wordt ingesloten door de uitsluiting ervan, vervaagt uiteindelijk het
onderscheid tussen hetgeen wat uitgesloten en ingesloten is. Vandaar dat het naakte leven
door middel van deze relatie steeds meer begint samen te vallen met het politieke leven. Om
de overgang van natuurlijk leven naar naakt leven te doorgronden, zullen we daarom eerst
dieper in moeten gaan op de politieke relatie van de ban.
1.3 De ban als politieke relatie
Het naakte leven is een bestaan waarin zowel geen zoè als bios meer in te herkennen is. Wat
het dan wel is kunnen we verduidelijken aan de hand van het voorwoord dat Gert-Jan van der
Heiden schreef bij de Nederlandse vertaling van het eerste deel van Homo Sacer uit 2020.
Hierin vat hij de overgang van het natuurlijke leven naar het naakte leven als volgt samen:
Het natuurlijke leven staat niet alleen buiten de rechtsorde, maar de rechtsorde
bepaalt dat een deel van het natuurlijke leven van de rechtsorde uitgezonderd
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is. Het natuurlijke leven dat in deze specifieke verhouding tot de rechtsorde is
opgenomen, uitgezonderd van de rechtsorde, is het naakte leven.25
Zoals we hebben gezien is het natuurlijke leven, zoè, altijd al uitgesloten van de polis. Het
wordt echter problematisch als het natuurlijke leven, dat desondanks uitgesloten is van de
polis, toch onder de invloed komt te staan van de politiek. Hiermee wordt het natuurlijke
leven naakt leven. Van der Heiden verduidelijkt deze overgang aan de hand van het voorbeeld
van de positie van de slaaf ten opzichte van de polis. De slaaf is namelijk uitgesloten van het
politieke leven dat zich afspeelt in de polis. Hierdoor kan in het geval van de slaaf er niet
gesproken worden van een bios, de slaaf heeft geen politiek bestaan. Tevens is de slaaf
uitgesloten van het natuurlijke bestaan, oftewel zoè. Het leven van de slaaf is een dubbel
uitgesloten leven, oftewel, een naakt leven.
Dit naakte leven dat via de uitzondering of verbanning toch compleet beheerst wordt door de
rechtsorde, neemt een centrale plek in binnen het eerste deel van Homo Sacer. Zo stelt
Agamben dat het naakte leven de hoofdrolspeler van zijn boek is, “dat wil zeggen het leven
van de homo sacer (de heilige mens) die gedood maar niet geofferd kan worden, waarvan wij
de essentiële rol in de moderne politiek willen belichten.”26 Hierbij introduceert Agamben het
centrale begrip van de homo sacer als een specifieke vorm van naakt leven. Om de rol van de
homo sacer binnen Agambens project en tevens onze hoofdvraag te begrijpen, zijn we
genoodzaakt om even uit te zoomen en Agambens methode toe te lichten. In de blootlegging
van de rechtspolitieke structuren die het kamp mogelijk maken, maakt Agamben namelijk
gebruik van een genealogische methode. Hij is opzoek naar de archè die het kamp mogelijk
heeft gemaakt.27 De archè is de oorsprong die nog steeds zijn signatuur achterlaat op het
heden en de toekomst. Vandaar dat hij hoofdzakelijk terug in de geschiedenis gaat graven en
daarmee blootlegt hoe de rechtspolitieke structuren die uiteindelijk het kamp mogelijk
maakte, al vanaf het begin van de soevereiniteit verankerd waren binnen de rechtsorde.
De belangrijkste vondst die deze genealogische methode voortbrengt is het obscure figuur uit
het oude Romeinse strafrecht; namelijk de homo sacer. Direct vertaald betekent homo sacer
heilige mens. Deze heiligverklaring heeft een ambigue betekenis, het is geen heiligverklaring
zoals die van geestelijke heiligen. We moeten deze heiligverklaring zien in de context van een
afzondering van de normale orde. De homo sacer behoort namelijk niet langer meer tot de
normale orde. De straf die de homo sacer opgelegd krijgt, is die van verbanning. Dit is een
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dubbele verbanning waardoor de homo sacer geen onderdeel meer uitmaakt van zowel de
politieke als de religieuze gemeenschap. Hierdoor wordt hij niet langer meer beschermd door
de wet en kan hij straffeloos vermoord worden. Naast de verbanning uit de politieke
gemeenschap is de homo sacer ook verbannen uit de religieuze gemeenschap. Dit betekent dat
hij geen onderdeel meer uit kan maken van rituelen en niet opgeofferd mag worden. Deze
dubbele verbanning uit zowel de politieke als de religieuze gemeenschap zorgt ervoor dat de
homo sacer zich in een niemandsland bevindt waar zowel zijn leven als dood geen waarde
meer hebben. Zijn leven heeft geen waarde omdat hij straffeloos vermoord kan worden terwijl
tegelijkertijd zijn dood geen waarde heeft omdat hij niet opgeofferd kan worden.
De verbanning van homo sacer heeft volgens Agamben vergaande politieke consequenties, zo
is de homo sacer een duidelijk voorbeeld van een naakt leven:
Met het lichaam [...] van de homo sacer werd de oudheid voor het eerst
geconfronteerd met een leven dat, dubbel uitgesloten van de context van zowel
de profane als de religieuze levensvormen, alleen nog bepaald wordt door zijn
hechte symbiose met de dood, zonder echter al toe te behoren aan de wereld
van de afgestorvenen. In de figuur van dit ‘heilige leven’ doet zoiets als een
naakt leven zijn intrede in de westerse wereld.28
Het leven van de homo sacer is dankzij de dubbele uitsluiting noch bios, noch zoè. In deze
straf van de verbanning krijgt de abstracte relatie van de inclusie door middel van exclusie
gestalte. De soeverein heeft namelijk volledige controle over het leven en de dood van de
homo sacer nu hij verbannen is uit de politieke gemeenschap. Het naakte leven is in die zin
naakt omdat het zich nergens tegen kan wapenen, het is compleet overgeleverd aan een
externe macht. Deze verbanning maakt de incorporatie van natuurlijk leven in het politieke
domein mogelijk waarmee het natuurlijke leven omgevormd wordt tot het naakte leven. De
politieke relatie van de verbanning heeft dan ook iets eigenaardigs. Iemand die verbannen is
uit het politieke domein is nog steeds verbonden aan het politieke domein in de vorm van een
inclusieve exclusie.
De verbanning en daarmee de koppeling van het leven aan een externe macht via een
inclusieve exclusie, is naast de straf van homo sacer ook terug te vinden in de
uitzonderingstoestand. Via deze noodclausule die in vrijwel elke grondwet van uiteenlopende
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staatsvormen inbegrepen zit, staat de soeverein als het ware boven de wet omdat hij deze voor
onbepaalde tijd kan opschorten. Dit is de paradox van de soeverein, hij behoort tegelijkertijd
tot de wet terwijl hij er ook buiten staat. Via de uitzonderingstoestand kan de soeverein
zonder wet regeren, waarbij al datgene waarvan is vastgesteld dat het buiten de rechtsorde
ligt, ineens onderdeel uitmaakt van deze rechtsorde. De uitzonderingstoestand biedt de
opening in de wet waarmee de soeverein het menselijk bestaan aan zich verbindt en dus naakt
leven produceert.
De relatie van inclusieve exclusie, de paradox van de soeverein en de rol van de
uitzonderingstoestand werkt Agamben uit met een analyse van de Duitse rechtsfilosoof Carl
Schmitt. Het is belangrijk om hierbij de historische achtergrond die kleeft aan Schmitt en zijn
analyse van de soeverein te benoemen. Zo was hij een van de meest prominente denkers die
actief meehielp aan het scheppen van een rechtsfilosofisch fundament voor het Derde Rijk.
Binnen Agambens analyse van het kamp speelt Schmitt een belangrijke rol, hij haalt namelijk
de uitgangspunten voor soevereiniteit en uitzonderingstoestand uit dezelfde bron als de nazi’s.
De definitie die Schmitt geeft van de soeverein en die Agamben overneemt is als volgt:
“Soeverein is degene die over de uitzonderingstoestand beslist.”29 Schmitt stelt dat de
soeverein een paradoxale verhouding heeft ten opzichte van de wet, hij staat namelijk
tegelijkertijd binnen en buiten de juridische orde: “[D]e soeverein, die over de wettelijke
macht beschikt om de wet buiten werking te stellen, plaatst zichzelf wettelijk buiten de wet.”30
Dit stelt de soeverein in staat om uitzonderingen te maken en de normaal geldende juridische
orde tijdelijk, of voor onbepaalde tijd, op te schorten. Tijdens de uitzonderingstoestand is er
nog geen sprake van wetteloosheid. De uitzonderingstoestand laat volgens Schmitt zien dat de
soeverein geen wetten nodig heeft om te handelen. Dit komt doordat de soeverein zijn
geldigheid ontleent aan zijn alleenrecht op het afvaardigen van de uitzonderingstoestand, hij
staat daarmee boven de wetgeving.
De normale juridische orde ontleent zijn betekenis aan de uitzondering. Zonder
uitzonderingen is de regel een tautologie en daarmee betekenisloos en niet toepasbaar.
Agamben wijst daarom op de complexe verhouding tussen de normale juridische orde en de
uitzonderingstoestand. Omdat de regel niet van toepassing is op de uitzondering, verhoudt de
regel zich via een inclusieve exclusie ten opzichte van de uitzondering. 31 De uitzondering
wordt doordat het benoemd is als uitzonderlijk geval, toch gekoppeld aan de regel waarvan
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het een uitzondering is: “De regel is op de uitzondering van toepassing terwijl hij zich van de
toepassing onthoudt, zich van de uitzondering afwendt.”32
Deze ingewikkelde relatie van de inclusieve exclusie waarmee de soeverein het volledige
bestaan incorporeert in het politieke domein, is de fundamentele structuur van soevereiniteit.
Agamben haalt de Leviathan van de Engelse filosoof Hobbes aan om dit fundament van de
soevereiniteit weer te geven. Via de metafoor van de Leviathan beschrijft Hobbes de
totstandkoming van een sociaal contract. In dit beroemde werk is de Leviathan de soeverein
waaraan de samenleving het alleenrecht op straffen toekent. Hiermee komt een einde aan de
natuurtoestand waarin een oorlog van allen tegen allen woedt en ontstaat er een samenleving
die in stand wordt gehouden door een soeverein. Agamben maakt hieruit op dat soevereiniteit
gefundeerd is op de verbanning:
Daarom wordt bij Hobbes de basis van de soevereine macht niet gezocht in het
vrijwillige afstaan door de onderdanen van hun natuurlijke recht, maar in het
feit dat de soeverein zijn natuurlijke recht behoudt om iedereen van alles aan te
doen, het recht dat dan als recht om te straffen geldt.33
Men wordt pas toegelaten tot de politieke samenleving onder de voorwaarde dat de soeverein
over hun lot kan beslissen. De soeverein bewerkstelligd deze macht over het complete
menselijk bestaan door middel van de verbanning, want de soeverein kan ook weer iemand
buiten de politieke samenleving plaatsen. De verbanning is de originele politieke relatie
waarmee de soeverein het menselijke bestaan aan zich verbindt. Hierdoor is iedereen die deel
uitmaakt van de politieke samenleving ook potentieel homo sacer.
1.4 De uitzonderingstoestand en het kamp
De verbanning als originele politieke relatie waarbij het natuurlijk leven wordt omgevormd
tot een naakt leven, vormt het hart van de biopolitiek. De verbanning als originele politieke
relatie is in de vorm van de uitzonderingstoestand een rechtspolitieke structuur die als een
essentiële mogelijkheidsvoorwaarde diende voor het kamp. De uitzonderingstoestand is
bedoeld om in tijden van acute dreiging tijdelijk de normale juridische orde op te schorten. In
het geval van het kamp wordt de uitzonderingstoestand ontdaan van haar tijdelijke karakter en
krijgt het “een permanente ruimtelijke plaats, die echter altijd buiten de normale orde blijft.”34
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Vandaar kan volgens Agamben “[d]eze constitutieve band tussen uitzonderingstoestand en
concentratiekamp [...] voor een juist begrip van de aard van het kamp niet overschat
worden.”35
De uitzonderingstoestand was instrumenteel in de uitvergroting van de macht van Hitler. In
het Derde Rijk kreeg het een permanent karakter, zo was deze maatregel gedurende het
twaalfjarige bestaan van het Derde Rijk continu van kracht.36 Het uitroepen van de
noodtoestand was echter niet ongewoon of exceptioneel voor nazi-Duitsland. De maatregel
was een essentieel onderdeel van de strategie van de Weimar Republiek om de vele onrust
tijdens deze regeerperiode te onderdrukken.37 De uitzonderingstoestand is dan ook een
rechtspolitieke structuur die niet eigen is aan totalitaire regimes, het is net zo goed verankerd
in de democratische traditie. Zo bestonden er ook al concentratiekampen voorafgaand aan het
nazibewind. In Duitsland werden tijdens het interbellum met behulp van de noodtoestand
concentratiekampen geopend om onder andere militante communisten en joodse
vluchtelingen uit Oost-Europa op te nemen.38 De rechtspolitieke structuren voor het
concentratiekamp bestonden dus al voor het bewind van het Derde Rijk.
Een twaalf jaar durende uitzonderingstoestand is tegenstrijdig met het principe van een
uitzonderingstoestand. De nazi’s waren zich van deze tegenstrijdigheid bewust en
bestempelden de uitzonderingstoestand als een ‘gewilde’ uitzonderingstoestand.39 Doordat de
uitzonderingstoestand niet langer meer werd toegepast op uitzonderlijke momenten en ook
van kracht was buiten tijden van crisis, trad er een vervaging op tussen de normale juridische
orde en de uitzonderingstoestand. Het kamp is een product van deze vervaging omdat het
kamp buiten de normaal geldende juridische orde ligt, maar toch permanent is. Kampen
kunnen alleen ontstaan zodra er sprake is van een permanente noodtoestand die samenvalt
met de normale juridische orde. Het kamp zelf is de lokalisatie van deze permanente
noodtoestand.
Omdat de kampen buiten de normale juridische orde liggen heeft de soeverein geen wetten
nodig om te handelen in het kamp. De kampbewakers kunnen onmiddellijk en vrijblijvend
handelen, waarmee ze als absolute soeverein optreden tegenover de kampgevangenen.
Daarmee is het menselijk bestaan in het kamp een puur naakt leven. Het is nergens tegen
beschermd en ieder aspect van het menselijk bestaan staat onder de macht van de soeverein.
Hiermee zijn de meest onmenselijke condities gecreëerd binnen de kampen. Doordat het pure
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naakte bestaan zich voordoet in de kampen, ziet Agamben het kamp als de biopolitieke plek
bij uitstek waaraan we andere biopolitieke ruimtes kunnen spiegelen: “Daarom is het kamp,
op het moment dat de politiek biopolitiek wordt en de homo sacer virtueel samenvalt met de
burger, het paradigma zelf van de politieke ruimte.”40
Met de benoeming van het kamp als blauwdruk voor biopolitieke ruimtes maakt Agamben
zijn beloofde correctie op Foucaults uitwerking van biopolitiek waar. Dit wordt duidelijker
zodra het kamp vergeleken wordt met de blauwdruk voor biopolitieke ruimtes die Foucault
aandraagt, namelijk de gevangenis, en in het specifiek het panopticum. Het panopticum is een
koepelgevangenis waarmee cipiers vanuit een koepel continu de gevangenen konden
observeren zonder dat de gevangenen op hun beurt konden waarnemen of ze werden
geobserveerd. Hiermee staat het binnen Foucaults concept van biopolitiek symbool voor een
vorm van controle die uiteindelijk het doel heeft om een innerlijke disciplinering te
bewerkstelligen. De potentie van continue observatie heeft als doel een psychologische
verandering teweeg te brengen bij de gevangenen waardoor de gevangen zich ook gaan
gedragen alsof ze continu geobserveerd worden. Juist hierom kunnen we het panopticum als
biopolitiek instrument beschouwen: het is gericht op het veranderen van onze gedachtes en
gedrag, aspecten die voorheen buiten politieke beïnvloeding lagen.
Een essentieel verschil tussen het kamp en de gevangenis is de uitzonderingstoestand. In het
biopolitieke vraagstuk van Agamben draait het om de scheiding tussen bios en zoè die is
komen te vervallen. Deze begrippen corresponderen met de Griekse termen phusis en nomos,
waar zoè bij phusis, onze natuur, hoort, en bios bij nomos, wat in het Grieks conventie maar
ook wet betekent. Voor Schmitt geld dat de ‘nomos of earth’ rust op de connectie van
lokalisatie en orde. Agamben wijst op de vervorming van deze connectie zodra de
uitzonderingstoestand wordt uitgeroepen. Deze ogenschijnlijk onlosmakelijke link tussen
lokalisatie en orde begint scheuren te vertonen in het voorbeeld van het concentratiekamp. De
uitzonderingstoestand is per essentie niet te lokaliseren, maar in het kamp krijgt het een
permanente lokalisatie volgens Agamben: “Als absolute uitzonderingsruimte verschilt het
kamp topologisch van een eenvoudige ruimte van gevangenschap. En juist die ruimte, waarin
de band tussen gebiedsbepaling en orde definitief verbroken is, heeft de crisis van de oude
‘nomos van de aarde’ veroorzaakt.”41 De crisis die het kamp oproept is de desintegratie tussen
de gebiedsbepaling en de nomos. Dit is uiteindelijk het essentiële probleem van biopolitiek,
de wet, en daarmee de soevereine macht, heeft geen duidelijke begrenzing meer. Zowel in
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letterlijke ruimtelijke zin, maar ook in de zin dat de begrenzing tussen zoè en bios is vervaagd.
In het geval van de gevangenis is er wel nog sprake van een vastgestelde en begrensde
gebiedsbepaling van de nomos.
Als we hierbij wederom Agambens typering van de moderne samenleving als de biopolitieke
samenleving bij uitstek aanhalen, zien we dat de normalisering van de uitzonderingstoestand
met haar permanente verwezenlijking in het kamp een grijze zone creëert waarbij naakt leven
samenvalt met de politieke ruimte:
Doorslaggevend is eerder het feit dat het naakte leven, dat zich oorspronkelijk
in de marge van de politieke orde bevindt, gelijk met het proces waarin de
uitzondering de regel wordt, gaat samenvallen met de politieke ruimte, waarin
uitsluiting en insluiting, buiten en binnen, bios en zoè, recht en feit, in een zone
komen waar hun onderscheid zonder meer wegvalt.42
Nu de rechtspolitieke structuren van het kamp zijn blootgelegd, is de volgende stap een
analyse te geven van hoe deze vermenging van uitsluiting en insluiting zich manifesteert
binnen de stad en daarmee haar publieke ruimte aantast.
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Hoofdstuk 2: Biopolitiek en de stad
2.1 Biopolitiek in moderne democratieën
In het eerste deel van Homo Sacer komt Agamben tot drie conclusies. Allereerst dat
verbanning de oorspronkelijke politieke relatie is. Ten tweede dat de soevereine macht naakt
leven produceert en ten derde dat vandaag de dag niet de stad, maar het kamp het
fundamentele biopolitieke paradigma vormt voor het westen. Deze drie conclusies geven de
gemeenschappelijkheid tussen totalitaire regimes en moderne democratieën weer, ze
produceren namelijk allebei naakt leven. Het naakte leven komt in de moderne democratie
weliswaar in een (schijnbaar) menselijkere vorm voor wanneer het vergeleken wordt met het
naakte leven dat de concentratiekampen produceerden.
Het naakte leven in democratieën moeten we volgens Agamben begrijpen vanuit het licht van
de eerste mensenrechtenverklaring. De eerste keer dat een dergelijk document werd opgesteld
was na de Franse Revolutie in de verklaring genaamd Des Droits de l’Homme et du Citoyen
uit 1789. Zo schrijft Agamben over deze verklaring: “Een eenvoudig onderzoek van de tekst
van de verklaring van 1789 wijst namelijk uit dat het naakte natuurlijke leven, dat wil zeggen
het loutere feit van de geboorte, hier bron en drager van het recht wordt.”43 Zo zijn volgens
deze verklaring, waar alle opvolgende verklaringen voor universele mensenrechten op
gebaseerd zijn, mensen geboren met ‘onvervreemdbare en onaantastbare rechten.’44 Deze
worden echter alleen toegekend als iemand ook als burger geldt binnen de politieke
gemeenschap. Het burgerschap, met al zijn emanciperende burgerrechten, wordt vanaf de
geboorte toegekend. Dat het recht van de geboortegrond, en het geboren zijn uit burgerouders
hier als rechtscriteria gelden, betekent dat de geboorte, iets dat ogenschijnlijk tot het
natuurlijke leven behoort, nu onderdeel uitmaakt van de politieke orde. Het politiseren van het
natuurlijke bestaan, waarmee het onderscheid tussen zoè en bios vervaagt, gebeurt dus ook
door middel van dit natuurlijke bestaan rechten toe te kennen. Agamben beschrijft de
productie van het naakte leven in de moderne democratie als volgt:
Als iets de moderne democratie onderscheidt van de antieke democratie, is het
dit: dat zij van meet af aan een opeising en bevrijding van het zoè is, en dit
naakte leven zelf voortdurend probeert te transformeren in een levensvorm, om
als het ware het bios van het zoè te vinden. Vandaar ook de haar typerende
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aporie, die erin bestaat dat ze de vrijheid en het geluk van de mensen in het
spel brengt op juist die plaats – het ‘naakte leven’ – die hun onderwerping
markeerde. Achter het lange conflictueuze proces dat naar de erkenning van
formele rechten en vrijheden leidt, staat – opnieuw – het lichaam van de homo
sacer met zijn soevereine dubbelwezen, een leven dat niet geofferd maar wel
gedood mag worden.45
Met de emanciperende en vooruitstrevende houding van de moderne democratie ten opzichte
van zoè, veroorzaakt ze een vermenging van bios en zoè. Ook al leiden de formele rechten en
vrijheden naar een ogenschijnlijk beter leven voor dit natuurlijke leven, de schaduwkant
hiervan is dat het tevens naakt leven produceert dat nu, nadat het tot de politieke orde behoort,
ook weer verbannen kan worden uit deze politieke orde. Hetzelfde proces gold voor de denaturalisatie van de joden door de nazi’s.46 Pas nadat ze gestript waren van hun burgerschap
kon hun naakt leven vernietigd worden. Ook in moderne democratieën voltrekt dit proces zich
nog steeds. Zo is het voorbeeld van de vluchteling tekenend, ze belichamen de breuk tussen
mens en burger. Zodra ze niet meer als burger gelden, en dus uitgesloten zijn van de politieke
gemeenschap, genieten ze nauwelijks enige rechten. Agamben maakt dan ook geen
categorisch onderscheid tussen dictatoriale of vrije democratische samenlevingen. Overal is er
een waardebepaling over leven dat niet meer politiek relevant wordt geacht, zo concludeert
Agamben: “Iedere samenleving legt die grens vast, iedere samenleving – ook de modernste –
beslist wie haar homines sacri zijn.”47
De homines sacri van de moderne democratieën worden op verschillende manier uitgesloten.
Vanzelfsprekend is het eerdergenoemde voorbeeld van de vluchteling, wiens toegang tot de
politieke gemeenschap ontzegd is omdat hij nog geen burger is. De dakloze is ook een
sprekend voorbeeld van iemand die buiten de politieke gemeenschap staat, maar wiens
volledige bestaan wel beïnvloed wordt door de politieke gemeenschap. Zo zijn er nog vele
voorbeelden te geven van bevolkingsgroepen die uitgesloten zijn, vandaar dat het volgende
citaat van Agamben dan ook regelmatig wordt aangehaald: “Als er vandaag de dag geen
welbepaalde figuur van de homo sacer meer bestaat, komt dit misschien doordat wij allen
virtueel homines sacri zijn.”48
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2.2 De uitzonderingstoestand in de moderne samenleving
Omdat de uitzonderingstoestand essentieel is voor de rechtspolitieke structuren die de kampen
mogelijk maakte, moeten we aandacht besteden aan hoe deze uitzonderlijke maatregel
voorkomt binnen de moderne samenleving en hoe deze maatregel tegenwoordig wordt
ingezet. Zo werd de maatregel weer actueel met de nasleep van de aanslagen van 9/11. Hierna
werd de uitzonderingstoestand uitgeroepen in Amerika om verregaande
veiligheidsmaatregelen te treffen. Onder het mom van de uitzonderingstoestand zijn er
maatregelen genomen die na de acute dreiging niet meer zijn ingetrokken en die in sommige
gevallen vandaag de dag nog steeds van kracht zijn.49 De noodtoestand werd ook in Europese
landen uitgeroepen in navolging van verschillende terroristische aanslagen, onder andere in
Frankrijk waar de noodtoestand van november 2015 tot november 2017 van kracht was.50
Zowel totalitaire regimes als democratieën passen de uitzonderingstoestand toe, niet alleen in
tijden van crisis, maar ook daar buiten om blijvend hun macht uit te breiden.
Deze toepassing van de noodtoestand buiten tijden van crisis, is in het geval van democratieën
problematisch. De vervaging van de normale orde met de noodtoestand binnen een
democratie is tegenstrijdig. Zo is het doel van de noodtoestand om in tijden van dreiging voor
de democratische rechtsstaat de macht te vergroten (en vrijheden in te perken) om zo de
democratische rechtsstaat te behouden. De tegenstrijdigheid is duidelijk: de democratie
opofferen voor het behoud van de democratie. Deze opoffering wordt steeds groter nu de
noodtoestand niet meer strikt alleen wordt toegepast in tijden van crisis.
In navolging van de filosoof Walter Benjamin stelt Agamben dat de uitzonderingstoestand de
normale juridische toestand heeft vervangen en daarmee de uitzondering de norm is
geworden.51 We moeten dit niet zo zeer letterlijk opvatten alsof de uitzonderingstoestand
vaker van kracht zou zijn dan de normaal geldende juridische orde. Agamben wijst met deze
uitspraak erop dat er altijd plekken zijn die zich buiten de normaal geldende juridische orde
bevinden waarbinnen de uitzonderingstoestand van kracht is. Sprekende voorbeelden van
plekken die zich permanent buiten de juridische orde bevinden zijn Guantánamo Bay, maar
ook plekken langs de Europese grens waar vluchtelingen worden opgevangen, zoals
bijvoorbeeld het Griekse eiland Lesbos. Hierdoor is de uitzonderingstoestand genormaliseerd
geraakt, waarmee het onderscheid tussen de normale juridische orde en de
uitzonderingstoestand is gaan vervagen.
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Elke keer wanneer er een plek geopend wordt waarbinnen de normaal geldende juridische
orde wordt opgeschort, vervaagt het onderscheid tussen wet en handelen. Zodra de normale
wetgeving niet meer geldt, kan er gehandeld worden zonder restricties. Agamben stelt dan
ook dat elke keer wanneer een plek geopend wordt waarbinnen de uitzonderingstoestand
geldt, deze kampstructuur ontstaat. Dat de gruwelen uit het concentratiekamp zich niet elke
keer herhalen wanneer de uitzonderingstoestand wordt uitgeroepen, komt niet door de
wetgeving die de weg naar deze gruwelen heeft vrijgesteld, maar enkel door “het fatsoen en
de moraal van de politie, die tijdelijk als soeverein optreedt[.]52
We moeten hieruit de conclusie trekken dat zodra een plek geopend wordt waarbinnen de
noodtoestand is afgekondigd, de kampstructuren zich opnieuw voordoen. Deze kampstructuur
moeten we dan ook los zien van de handelingen die gedaan worden in dit “virtuele” kamp. De
rechtspolitieke structuren van het concentratiekampen zijn nog steeds aanwezig, waarmee het
concentratiekamp slechts in haar uitwerking een uitzonderlijk fenomeen is uit de
geschiedenis. Zo stelt Agamben dat we deze kampstructuren ook terugvinden in Amerikaanse
steden, zoals bijvoorbeeld Los Angeles met haar verwaarloosde buitenwijken en haar vele
gated communities:
In this sense, even certain outskirts of the great postindustrial cities as well as
the gated communities of the United States are beginning today to look like
camps, in which naked life and political life, at least in determinate moments,
enter a zone of absolute indeterminacy.53
Eigenschappen van het kamp komen nu voor buiten de muren van het kamp waarmee het
naakte leven van het kamp zich mengt met het politieke leven van de stad. Deze vermenging
van naakt leven met politiek leven levert op plekken zoals gated communities en de
buitenwijken van de stad een grijs gebied op waarbinnen de twee overlappen en het lastig is
een onderscheid te maken. In het herkennen van naakt leven in de stad moet de originele
structuur van soevereiniteit, namelijk de verbanning, blootgelegd worden. Deze structuur van
de ban, die zich het extreemst liet zien in het kamp, is volgens Agamben ook aanwezig in “de
politieke relaties en de publieke ruimtes waarin wij nog leven.”54 De structuur van de ban laat
zich echter moeilijk ontrafelen. Zo ontstaat er, net zoals het grijze gebied waarin naakt leven
en politiek leven overlappen in de stad, via de uitzonderingstoestand een vermenging van de
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normale juridische orde en chaos, van buiten en binnen, oftewel een “indifferentiezone.”55
Hierdoor zit er een zekere uitdaging in het ontrafelen van de verbanningsstructuur waarbij het
belangrijk is om hierbij te realiseren dat biopolitieke technieken op veel verschillende
manieren voorkomen, zowel in totalitaire regiems als moderne democratieën, dan wel
emanciperend of vernietigend, dan wel subtiel of rigoureus.
2.3 De stad in Homo Sacer
Moderne democratieën produceren net zoals totalitaire regimes naakt leven. Aan de hand van
die conclusie mogen we aannemen dat dit naakt leven ook in de stad geproduceerd wordt.
Voordat er gekeken wordt naar op welke manieren dit gebeurt, moet er gekeken worden naar
het concept van de stad in Agambens Homo Sacer-reeks. Dit concept komt enkele keren
expliciet ter sprake, zei het op verschillende wijze. Meteen op de eerste pagina van de
inleiding spreekt Agamben over de polis. We kunnen echter het begrip polis niet zomaar
lezen als de Griekse voorganger van onze moderne stad. We moeten de polis begrijpen in
relatie tot de andere twee Griekse begrippen die hij frequent gebruikt, namelijk zoè en bios.
Net zoals bij deze twee andere begrippen het geval is, haalt Agamben de definitie van de polis
bij Aristoteles vandaan. Ons zoè maakt het simpele natuurlijke leven mogelijk, maar de polis
“bestaat voort omwille van het goede leven,” aldus Aristoteles.56 De polis is in dit opzicht
meer dan de Griekse voorloper van onze stad, het is de publieke ruimte die bios mogelijk
maakt. Hannah Arendt verwoordt dit onderscheid tussen stad en polis met betrekking op de
publieke ruimte als volgt: “The polis, properly speaking, is not the city-state in its physical
location; it is the organization of the people as it arises out of acting and speaking together,
and its true space lies between people living together for this purpose, no matter where they
happen to be.”57 Hiermee volgt Arendt de richting van Aristoteles: de polis is de publieke
ruimte waarbinnen men samenkomt “omwille van het goede leven,” onze bios.58
Zoals Agamben heeft laten zien is het onderscheid tussen bios en zoè in de moderne
samenleving vervaagd, waarmee de publieke ruimte van de stad niet langer een plek is
waarbinnen zich alleen het politieke leven afspeelt. Met de biopolitieke annexatie van het
natuurlijke leven, woont dit natuurlijke leven nu als naakt leven in de stad. Deze
paradigmaverschuiving valt te illustreren aan de hand van Aristoteles’ beschrijving van de
slaaf die Agamben weergeeft in het laatste boek van de Homo Sacer-reeks, L'uso dei corpi:
Homo sacer, IV, 2 (2014). De slaaf was namelijk in het oude Griekenland uitgesloten van de
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polis omdat slaven geen burgers waren. Het politieke leven dat zich afspeelde in de polis was
strikt weggelegd voor burgers. De slaaf had daarom dan ook geen bios. Anderzijds kan er
tegelijkertijd niet gesproken worden van een natuurlijk leven in het geval van de slaaf. De
slaaf was namelijk niet in staat om vrij zijn eigen natuurlijke leven te leven. Het leven van de
slaaf is dan ook een naakt leven, omdat het zowel van het politieke als het natuurlijke leven
werd uitgesloten. In Gert-Jan van der Heidens weergave van Agambens slaaf-meester
analyse, komt naar voren dat het naakte leven van de slaaf toch op een manier verbonden was
aan het politieke leven en de polis:
Dit uitgesloten leven van de slaaf is bovendien een voorwaarde voor het
politieke leven, het maakt het politieke leven überhaupt mogelijk. De meester
maakt immers gebruik van het lichaam van de slaaf zodat de meester de
handen vrij heeft om zich aan het politieke leven te wijden. Het leven van de
slaaf is daarmee een vorm van leven dat ten dienste staat van de meester zodat
deze de hoogste vorm van menselijk leven kan leiden. Biopolitiek wordt dus
getekend door het buitensluiten van vormen van naakt leven, die tegelijkertijd
de mogelijkheidsvoorwaarde voor het goede leven zijn.59
Hoewel het naakte leven van de slaaf is uitgesloten van de polis, kan de polis niet zonder haar
bestaan. Hierdoor is Agamben sceptisch tegenover de polis en daarmee ook Aristoteles’
definitie van het goede leven, namelijk het politieke leven. Gert-Jan van der Heiden laat in
Exile, Use, and From-of-Life: On the Conclusion of Agamben’s Homo Sacer Series (2020)
zien dat de positie van de Cynici uit de oudheid een alternatief biedt voor een goed leven dat
niet afhankelijk is van naakt leven. Voor de Cynici was er geen polis nodig omwille van het
goede leven, het natuurlijke leven zagen zij als iets dat namelijk al compleet was. Ze waren
dan ook de eersten die zich richtten op een levensvorm die zich niet liet bepalen door de
sociale conventies die heersten in de polis. Het doel hiervan was niet om een nieuwe sociale
conventie te ontwikkelen, maar om een levensvorm te ontwikkelen die compleet vrij was van
sociale conventies. Vanuit deze afkeer tegen de polis waren de Cynici de eersten die zich
kosmopolitēs noemden, letterlijk bewoners van de wereld.60 Hiermee stonden de Cynici buiten
de sociale en politieke gemeenschap, waarmee de positie van de Cynici vergelijkbaar is met
een verbanning uit de polis. Er is echter wel een wezenlijk verschil met de slaaf, zo kan de
slaaf niet in vrijheid zijn natuurlijke leven nastreven. Zijn leven wordt gebruikt om het goede
leven in de polis mogelijk te maken. Dit maakt het goede leven van de polis ook kwetsbaar,
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zo wijst Van der Heiden op de mogelijkheid van een slavenopstand die het goede leven uit de
polis doet verdwijnen.61 Het goede leven van de cynici is daarentegen niet afhankelijk van
naakt leven waarmee het zelfvoorzienend en houdbaar is.
Het verschil met de oude polis en de hedendaagse stad is de vervaging van bios en zoè,
hetgeen wat Agamben “de-politicisation” noemt.62 Dit is wellicht een verraderlijk begrip
omdat Agamben hier een eigen specifieke betekenis aan geeft. Zo moeten we het niet
opvatten als een proces van letterlijke depolitisatie waarbij hetgeen wat voorheen een
politieke aangelegenheid was nu geen politieke aangelegenheid meer is. Het politieke leven
van de homo sacer wordt weliswaar gedepolitiseerd, hij wordt buiten de politieke
gemeenschap gezet, maar zijn natuurlijke leven wordt hiermee juist gepolitiseerd.
Depolitisatie is dan ook geen eenzijdige transitie van bios naar zoè, maar een vermenging en
vervaging van bios en zoè. Omdat met depolitisatie de grenzen tussen deze twee verschillende
levensvormen zijn afgebroken, komt de levensvorm van zoè nu ook voor in de stad zelf. De
polis vormt dan ook een contrast met de hedendaagse stad, de polis veronderstelt namelijk een
publieke ruimte waarin enkel bios voorkomt, geen zoè. Hiermee was ook het naakte leven van
de slaaf uitgesloten van de polis. Nu bevindt het naakte leven zich echter in de stad. Deze
paradigmaverschuiving houdt dus in dat naakt leven niet langer slechts de
mogelijkheidsvoorwaarde vormt voor de polis. Het naakt leven wordt ook geproduceerd in de
stad, waarmee de stad kenmerken begint te vertonen van het kamp.
We moeten de polis dan ook lezen als een begrip dat een contrast vormt met de hedendaagse
stad, niet als een begrip dat we simpelweg kunnen zien als een voorloper van de hedendaagse
stad. Er is dan ook enige voorzichtigheid geboden in het antwoord op de vraag hoe de
moderne stad naakt leven produceert. Desondanks spreekt Agamben aan het einde van het
eerste deel van Homo Sacer over de stad op een concrete manier. Zo concludeert Agamben
aan de hand van zijn stelling dat het kamp en niet de stad tegenwoordig het biopolitieke
paradigma van het Westen vormt het volgende, hetgeen wat zijn sporen achterlaat in de
hedendaagse stad:63
De [...] stelling werpt een donkere schaduw op de modellen waarmee de
menswetenschappen, de sociologie, de stedenbouw en de architectuur vandaag
de dag de openbare ruimte van de steden van deze wereld proberen te denken
en in te richten, zonder duidelijk te beseffen dat in hun centrum nog dat naakte
25

leven staat (zij het veranderd en in schijnbaar menselijker vorm) dat de
biopolitiek van de grote totalitaire staten van de twintigste eeuw bepaald
heeft.64
Doordat Agamben spreekt over stedenbouw, architectuur en de openbare ruimte van steden
mogen we met zekerheid vaststellen dat het hier gaat om de stad als hedendaagse moderne
stad. De openbare ruimte van de stad vertoont een onderliggende solidariteit met de
biopolitieke kampstructuur. Zelf geeft Agamben nergens concrete voorbeelden hoe de
openbare ruimte van de steden deze solidariteit in stand houdt. Wel staat hij verder stil bij de
functie van de publieke ruimte in de stad in zijn lezing “Metropolis” (2005). Hierin stelt
Agamben dat we de metropolis niet simpelweg moeten opvatten als een grotere versie van de
oude klassieke stad (polis) met een duidelijk stadcentrum, en daarmee ook een duidelijk
onderscheid tussen publieke en private ruimte. Het proces van depolitisatie heeft volgens
Agamben in de metropolis ertoe geleid dat er geen sprake meer is van een duidelijk
onderscheid tussen publieke en privéruimte.65 Hierdoor is het niet langer meer mogelijk om
een duidelijk onderscheid te maken tussen wat tot de publieke en privéruimte behoort,
waarmee het ook onmogelijk wordt om vast te stellen wat politiek is en wat niet.
Deze vervaging van de publieke en privéruimte zorgt tevens voor een vervaging van het
onderscheid tussen ons natuurlijke en politieke leven. In de metropolis is hierdoor een grijze
zone ontstaan waarin het lastig vast te stellen is wat nog publiek en wat privé is. De
ontwikkeling moeten we zowel betrekken op de publieke als de privéruimte van de stad;
enerzijds is de publieke ruimte niet langer meer een open ruimte waarin iedereen vrij kan
bewegen, anderzijds is de privéruimte niet langer meer strikt privé. Hierdoor is het naakte
leven niet langer meer uitgesloten van de publieke ruimte (terwijl er tegelijkertijd een
mogelijkheidsvoorwaarde voor vormt), het komt nu ook voor, en belangrijker nog, wordt nu
ook geproduceerd in de publieke ruimte.
2.4 De homo sacer in de stad
De paradigmaverschuiving van polis naar moderne stad houdt in dat het naakt leven niet
langer is uitgesloten van de stad, het komt nu ook voor in de moderne stad. Dit naakt leven is
echter minder uitgesproken en heeft een subtielere verschijningsvorm dan het naakte leven uit
de concentratiekampen. Het naakte leven is op sommige punten in de stad opgegaan in het
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politieke leven, waarmee er een grijze zone is ontstaan waarbij de grens tussen naakt en
politiek leven ondefinieerbaar is. Ook is de uitzonderingstoestand in de stad minder makkelijk
herkenbaar vanwege de indifferentiezone waar de vermenging van de normale juridische zone
en de uitzonderingstoestand in resulteert. Camillo Boano en Ricadro Martén focussen zich
binnen hun tekst Agamben’s Urbanism of Exception: Jerusalem’s Border Mechanics and
Biopolitical Strongholds (2013) op het herkennen van de verbanningsstructuur binnen de stad,
en in hun geval in het specifiek in Jerusalem. Ze onderschrijven dat hier een zekere uitdaging
in zit, de uitzonderingstoestand die zich buiten de muren van het kamp voordoet heeft zich
namelijk vermengt met de normale toestand.66 De stad is een organisch geheel, niet een
afgesloten zone zoals het kamp. De stedelijke zones van uitzondering zijn daardoor moeilijker
te herkennen, het zijn geen rigide afgesloten zones, maar verweven met andere aspecten die
intrinsiek zijn aan een stad. In de stad past de uitzonderingstoestand zich continu aan. “The
city of exception” is daarmee een samenkomst van de dynamiek die ontstaat tussen de zones
van uitzondering en de rest van de stad.67 Vandaar dat het volgens Boano en Martén verkeerd
is om de tegenstelling van de stad en de stedelijke zones van uitzondering te reduceren tot een
binaire tegenstelling van norm en uitzondering. De stad en het kamp zijn verweven met
elkaar, niet alleen ruimtelijk maar ook in de achterliggende politiek.68 Het herkennen van de
kampstructuur draait om het herkennen van de zwarte tinten in de grijze zone. Geen van alle
elementen van een concentratiekamp zullen zich voordoen in één specifieke zone van de stad,
wel zal de stad verschillende elementen en karakteristieken van het kamp vertonen.
In de ontrafeling van de biopolitieke technieken van de stad wijst Agamben zelf in de richting
van Foucault en diens onderscheid in de twee verschillende modi van management die
voorkomen in de stad. Dit onderscheid illustreert Foucault aan de hand van de omgang met
lepra en de pest. De leproos werd buitengesloten van de stad, zijn toegang werd ontzegd of hij
werd verbannen. Het pestslachtoffer werd daarentegen in quarantaine gezet, en onder toezicht
geplaatst. In navolging van Foucault stelt Agamben dat de moderne surveillancesamenleving
een uitkomst is van de samenkomst van twee vormen van management.69 De leproos wordt nu
niet alleen verbannen, hij wordt tevens onder toezicht gehouden. Deze samenkomst van de
twee verschillende modi van management betekent dat het individu niet langer alleen wordt
onderverdeeld in een grotere groep, maar daarnaast ook individueel wordt gecontroleerd. In
lijn van een ontleding van de fusie van de twee vormen van management, kunnen we ook de
stedelijke verschijningsvormen van dit management ontleden. Zo zijn grensmarkeringen,
afgebakende ruimtes en gated communities volgens Agamben niet zomaar grenzen die een
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simpel binair onderscheid maken tussen twee afgebakende ruimtes, ze staan in dienst van een
complexe aaneenschakeling van disciplinerende processen.70 Ze staan zowel in dienst van
uitsluiting als insluiting.
Neem het voorbeeld van de gated community. Alhoewel de bewoners van gated communities
hier vrijwillig verblijven, is dit een van de plekken van de stad waarbinnen disciplinerende
processen het meest naar voren komen. Het voorbeeld van de gated community is dan ook
verder uitgewerkt door onder andere Bülent Diken en Carsten Bagge Laustsen in hun werk
The Culture of Exception: Sociology Facing the Camp (2005). In het hoofdstuk “From
Refugee Camps to Gated Communities” stellen Diken en Bagge Laustsen dat gated
communities een variant zijn op het kamp, maar met als belangrijk verschil dat niet de uitgang
maar de ingang gesloten is:71
Aiming no longer at disciplinary confinement but also exclusion, our society
seems to be producing two kinds of camps: those voluntary camps where the
entry is blocked but the exit is free, and those where entry is free but the exit is
blocked. Some camps are designed to keep people (outcasts) ‘out’, some to
keep people (inmates) ‘in’.72
De twee verschillende vormen van kampen sluiten zich aan op de twee vormen van
management. In kampen die mensen gevangen houden geldt het management van de pest. Dit
kamp is net als een stad die getroffen is door de pest waar de gevangenen onder toezicht staan
en in quarantaine worden gehouden. In kampen die zich beschermen tegen indringers geldt
het management van de leproos. De ander wordt uitgesloten en buiten gehouden om de
verspreiding van lepra te voorkomen.
Met het uitsluiten van de ander willen de gated communities midden in de concrete jungle
van de stad een gevoel van exclusieve veiligheid overbrengen naar hun bewoners. Diken en
Bagge Laustsen stellen dan ook dat de gated communities een product zijn van de obsessie
met veiligheid van de stedelijke elite. Hierachter schuilt het waanbeeld van de stad als een
plek waarbinnen de natuurtoestand van kracht is en iedereen in oorlog is met iedereen.73 Dit
gevoel van veiligheid wordt tot stand gebracht door middel van kamptechnieken met in eerste
plaats een met muren afgesloten ruimte, maar daarnaast ook bewaking in de vorm van
videosurveillance en beveiligers. Hiermee valt de gated community onder het management
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van de leproos. De gated community is echter ook een product van de samenkomst van de
twee verschillende vormen van management. Zo moeten de inwoners van de gated
community hun gevoel voor veiligheid bekopen met een hoge prijs van onvrijheid. In zekere
mate kan uit het voorbeeld van de gated community die Dike en Bagge Laustsen aanhalen,
namelijk die van Celebration in Florida, opgemaakt worden dat de bewoners zelf ook onder
surveillance staan. Zo gelden er strenge restricties voor het behoud van eentonigheid binnen
Celebration:
Moving into Celebration one buys not only a house but a lifestyle: the
inhabitants are not allowed to change the colour of their house, the way their
gardens are organized, or hang other curtains, or to decide where to park their
cars. In Celebration everything is private, even the town hall, and Disney
Concern decides which political propaganda should be allowed in the city.74
Zelfs hetgeen wat overduidelijk tot de privéruimte hoort, namelijk de keuze voor bepaalde
gordijnen, is geen eigen keuze meer in Celebration. Het feit dat zelfs op deze
aangelegenheden toezicht wordt gehouden door een externe macht, wijst op ernstige
vertroebeling van de privésfeer met de publieke ruimte. Anderzijds geldt voor Celebration dat
hetgeen wat overduidelijk tot de publieke ruimte behoort, namelijk het stadhuis, niet publiek,
maar besloten is. In de gated community is dan ook sprake van vertroebeling van uitsluiting
en insluiting.
Gated communities zijn een voorbeeld van vergaande depolitisatie, zo kan er eigenlijk niet
gesproken worden van publieke ruimte in de gated community. Tegelijkertijd worden dingen
die normaal gesproken privéaangelegenheden zijn, onder toezicht gehouden zodat ook de
privéruimte in de gated communities in het geding komt. Zo geldt het recht op
bewegingsvrijheid, een van de basisrechten, niet. De gated communities handelen daardoor
niet in overeenstemming met de gemeenschappelijke belangen van de stad. Het druist tegen
een van de basisprincipes van de polis in, namelijk dat er iets gemeenschappelijks moet zijn
wat de inwoners van de stad verbindt. Volgens Dike en Bagge Laustsen laten de gated
communities zien hoe versplinterd de stad is:
With their technologies of pre-emptive social filtering, inward-looking
architectural design, biased premium infrastructure links (e.g. special
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transportation and virtual networks excluding others) and privatized
governance regimes, gated communities constitute a new type of localization
essentially different from what is traditionally understood by ‘city’; they
demonstrate, rather, how the ‘city’ is ‘splintered’ today.75
De gesplinterde stad is een stad waarbinnen de publieke en privésfeer vervaagd zijn, en die
zich in een indifferentiezone bevinden tussen normale juridische orde en de
uitzonderingstoestand. Hier uit de fusie van de twee modi van management zich, hetgeen wat
typerend is voor de surveillancemaatschappij, tot op het punt dat uitsluiting en insluiting niet
langer meer te onderscheiden zijn. Zo zijn er nog talloze voorbeelden te geven van plekken in
de stad die in dienst staan van disciplinerende processen waarmee de stad het leven dat niet
meer politiek relevant wordt geacht, die van de homini sacri, buiten houdt. In het volgende
hoofdstuk zal aan de hand van Mike Davis’ werk City Of Quartz gekeken worden hoe deze
disciplinerende processen aanwezig zijn in Los Angeles.
2.5 Het surveillanceparadigma
Agamben heeft een openbaar college gegeven in 2013 getiteld “From the State of Control to a
Praxis of Destituent Power.”76 Hierin gaat hij dieper in op het concept van veiligheid en hoe
het onze moderne samenleving vormgeeft. Zo zijn er tal van veiligheidsmaatregelen genomen
naar aanleiding van de aanslagen op 11 september 2001. Deze gingen gepaard met het
inperking van vrijheden ten behoeve van de preventie van gruwelen, gevaren, terrorisme en
andere misdaden. Aan de effectiviteit van deze maatregelen voor de preventie van
criminaliteit wordt openlijk getwijfeld. Zo ook door Agamben, die stelt dat deze
veiligheidsmaatregelen niet worden ingezet om de veiligheid te vergroten, maar om de
biopolitieke macht uit te breiden.77
Deze veiligheidsmaatregelen zijn deels te verklaren vanuit de ontwikkeling dat de
noodtoestand de norm is geworden. Het uitroepen van de noodtoestand wordt altijd
gelegitimeerd vanuit het oogpunt van veiligheid. Hieruit komt naar voren dat openbare
veiligheid een hoog publiek doel is, de persoonlijke vrijheid mag hiervoor ‘tijdelijk’
opgeofferd worden. Agamben analyseert de huidige obsessie met veiligheid echter als iets dat
deels los gezien moet worden van de uitzonderingstoestand: een formele
uitzonderingstoestand wordt niet afgekondigd, maar er wordt met veiligheidsoverwegingen
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(“vague non-juridical notions”) een fictief gevaar gecreëerd, zonder dat er echt sprake is van
acute dreiging.78 Agamben spreekt in zijn werk gericht op de uitzonderingstoestand, Stato di
Eccezione (2003), van een vervanging van de uitzonderingstoestand door een paradigma
gericht op veiligheid:
[I]n conformity with a continuing tendency in all of the Western democracies,
the declaration of the state of exception has gradually been replaced by an
unprecedented generalization of the paradigm of security as the normal
technique of government. 79
De uitzonderingstoestand is daarmee ontoereikend om de huidige surveillancemaatschappij
compleet te duiden. In het college dat Agamben heeft gegeven over de huidige
surveillancemaatschappij wijst hij wederom in de richting van Foucault, die op zijn beurt het
paradigma van surveillance duidt aan de hand van de twee verschillende modi van
management, die van de pest en de leproos. Bij de pest werd er niet langer meer ingezet op de
aanpak van de oorzaak, maar op de controle van de gevolgen. Agamben ziet in deze
verlegging van focus een paradigmaverschuiving die vandaag de dag nog doorwerkt:
We should not neglect the philosophical implications of this reversal. It means
an epochal transformation in the very idea of government, which overturns the
traditional hierarchical relation between causes and effects. Since governing
the causes is difficult and expensive, it is safer and more useful to try to govern
the effects. […] We must realize that European governments today gave up any
attempt to rule the causes, they only want to govern the effects.80
Het inzetten op het controleren van de effecten, in plaats van het aanpakken van de oorzaak,
zorgt ervoor dat de overheid haar controlerende capaciteit uitbreidt. De effecten moeten
namelijk continu gecheckt en gecontroleerd worden. De surveillancemaatschappij moeten we
begrijpen als een vorm van management die de gevolgen wil controleren.
Het is het management van de pest waarmee niet, in het geval van de leproos, de oorzaak
buiten de stad wordt gehouden in de hoop verdere verspreiding te voorkomen, maar er via
technieken als quarantaine en streng toezicht ingezet worden om de effecten onder controle te
houden.
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Met deze verschuiving van de aandacht naar de effecten is de overheid continu opzoek naar
nieuwe surveillancetechnieken om hun controle uit te breiden. Agamben wijst er op dat
surveillancetechnieken die eerst alleen werden toegepast op groepen die in de ogen van de
overheid een gevaar vormden, nu op iedereen worden toegepast: “[A]ccording to a sort of
fatality or unwritten law of modernity, the technologies which have been invented for
animals, for criminals, strangers or Jews, will finally be extended to all human beings.”81 De
opsomming van Agamben laat zien dat deze technieken eerst alleen werden toegepast op
groepen die uitgesloten werden van de samenleving, de homini sacri. Zo werden
identificatiebewijzen met foto’s en vingerafdrukken allereerst alleen toegepast op recidivisten,
tegenwoordig gelden ze voor iedereen. Met de algemene toepassing van
surveillancetechnieken zijn we tegenwoordig allemaal homo sacer geworden.
De surveillancemaatschappij heeft ook een duidelijke doorwerking in onze publieke ruimte.
Zo zijn er concrete toepassingen van surveillancetechnieken terug te vinden in de stad.
Technieken die eerst alleen werden toegepast in kampen of gevangenissen, zijn nu
geaccepteerd binnen de omgeving van de stad:
The materialization in space of this zone of indifference is the video
surveillance of the streets and the squares of our cities. Here again an apparatus
that had been conceived for the prisons has been extended to public places. But
it is evident that a video-recorded place is no more an agora and becomes a
hybrid of public and private; a zone of indifference between the prison and the
forum.82
De continu gesurveilleerde publieke ruimte van de stad is een gedepolitiseerde ruimte
waarmee de scheiding tussen publiekelijk en privé verdwijnt. Door middel van
gezichtsherkenning en identificatieplicht toe te passen in te de stad zijn onderdelen van wat
eerst hoorde bij ons natuurlijke leven onderdeel gaan uitmaken van de publieke ruimte. De
stad begint hierdoor steeds meer op een gevangenis te lijken.
Interessant genoeg stelt Agamben dat de stad door het toepassen van surveillancetechnieken
op een gevangenis is gaan lijken, niet op een kamp. Het essentiële verschil tussen het kamp en
de gevangenis, is dat de gevangenis binnen de normaal geldende rechtsorde ligt. Binnen het
paradigma van surveillance die de uitzonderingstoestand heeft vervangen is de vergelijking
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met de gevangenis passender. De gevangenis is dan ook het voorbeeld van de plek
waarbinnen de fusie van de twee modi van management het sterkst samenkomt. De
gevangenen worden namelijk tegelijkertijd uitgesloten van de stad en ingesloten in de
gevangenis. Welk paradigma geldt voor de stedelijke biopolitieke technieken, lijkt niet
helemaal vast te staan. Agamben presenteert namelijk twee verschillende modellen, namelijk
enerzijds die van de uitzonderingstoestand en het kamp, en anderzijds die van de
surveillancemaatschappij en de gevangenis.
Deze twee verschillende modellen spreken elkaar echter niet tegen, ze vullen elkaar juist aan.
In de stad ontstaat er namelijk een dynamiek tussen de normale juridische orde en de
uitzonderingstoestand zodra de uitzonderingstoestand zich buiten de muren van het kamp
begeeft, hetgeen resulteert in een indifferentiezone. Zo is het onderscheid tussen regel en
uitzondering, binnen en buiten, natuurlijk en politiek, recht en feit en insluiting en uitsluiting
komen te vervallen door de normalisering van de uitzondering. Het paradigma van
surveillance dat een synthese vormt tussen het management van insluiting en het management
van uitsluiting, kan gezien worden als een logisch gevolg van deze indifferentiezone. Ook
bestaat er geen expliciet onderscheid meer tussen uitzonderingstoestand en normaal geldende
juridische orde binnen dit paradigma.
Door middel van surveillance wordt getracht de effecten te controleren. Dit komt voort uit het
management van de pest, waarbij de potentiële gevaren binnen de stad werden gehouden door
middel van actieve insluiting. Dit verschilt wezenlijk van de kamptechnieken die hun
oorsprong hebben in de concentratiekampen van de nazi’s. De kampen diende in dit geval als
entlosüng, als definitieve oplossing. Hoewel surveillancetechnieken en kamptechnieken op
veel punten overlappen, verschilt het doel dat voor ogen staat; surveillancetechnieken
controleren de effecten, kamptechnieken verbannen de oorzaak.
In navolging van Boano en Martén moeten we dan ook niet op zoek gaan naar een binaire
tegenstelling van norm en uitzondering binnen de stad. Een stedelijke zone waarbinnen de
uitzonderingstoestand expliciet geldt is dan ook niet snel te vinden. Het wezenlijke verschil
tussen het kamp en de gevangenis blijft echter dat het kamp door middel van de
uitzonderingstoestand de link tussen gebiedsbepaling en orde verbreekt. Hierbij komen
“uitsluiting en insluiting, buiten en binnen, bios en zoè, recht en feit, in een zone” terecht
waarin hun onderscheid wegvalt.83 Bij kamptechnieken is er dus, net zoals bij
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surveillancetechnieken, sprake van een combinatie van uitsluiting en insluiting, alleen nu
zonder een duidelijk onderscheid tussen deze twee vanwege de normalisering van de
uitzondering. We moeten in onze ontleding van stedelijke biopolitieke technieken focussen of
het hier gaat om een fusie van de twee modi van management, zoals in het paradigma van
surveillance het geval is, of dat er sprake is van een normalisering van de uitzondering zoals
in het biopolitieke paradigma van het kamp het geval is.
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Hoofdstuk 3: Los Angeles als kamp
3.1 Segregatie in Los Angeles
In de zomer van 1965 werd Los Angeles opgeschud door de Watts-rellen. De oorzaak voor
deze rellen was de zwaar achtergestelde positie van Afro-Amerikanen en Latino’s ten
opzichte van witte Amerikanen. Schrijver Thomas Pynchon schreef kort na de rellen het essay
Journey Into The Mind of Watts (1966) waarin hij het systematisch achtergestelde stadsdeel
Watts van vlak voor de rellen beschreef. Hierin ontstaat het beeld van de rellen als een
desillusionerende gebeurtenis die onvermijdelijk moest gebeuren. Terwijl de witte Angelinos
zich wanen in een bedrieglijk vredige schijnversie van hun stad, wordt de zwarte bevolking
keer op keer geconfronteerd met de bittere realiteit:
For Los Angeles, more than any other city, belongs to the mass media. What is
known around the nation as the L.A. Scene exists chiefly as images on a screen
or TV tube, as four-color magazine photos, as old radio jokes, as new songs
that survive only a matter of weeks. It is basically a white Scene, and illusion is
everywhere in it [...] Watts lies impacted in the heart of this white fantasy. It is,
by contrast, a pocket of bitter reality. The only illusion Watts ever allowed
itself was to believe for a long time in the white version of what a Negro was
supposed to be. But with the Muslim and civil-rights movements that went,
too.84
De zwarte bevolking in de jaren zestig hield hoop op verbetering dankzij de Civil Rights
Movement en de Nation of Islam, maar nadat die allebei voortijdig werden afgekapt door
politiegeweld, bleef de zwarte bevolking gedesillusioneerd achter. Deze desillusie uitte zich
uiteindelijk in een opstand die op zijn beurt de illusie van de witte bevolking weer doorbrak.
De beschrijving die Pynchon geeft van deze rellen komt op veel punten overeen met de
slavenopstanden die het goede leven van de polis verstoorden. De witte bevolking van Los
Angeles leefde in de waan het goede leven te leven zonder te realiseren dat het naakte leven
van de zwarte Angelino, die alle baantjes aanneemt als hij er eindelijk een kan krijgen, hier
als fragiele mogelijkheidsvoorwaarde voor diende.
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De overeenkomsten tussen de Watts-rellen en de Rodney King-rellen laten zien dat er tussen
1965 en 1992 bar weinig veranderd is. Zo heeft het stadsbestuur extra maatregelen genomen
waarmee de zwarte bevolking verder onder toezicht stond en gemarginaliseerd werd. Deze
maatregelen werden genomen omdat de zwarte bevolking na de rellen als bedreiging werd
gezien voor de commercie. Vanuit de angst dat bedrijven zich massaal zouden terugtrekken
uit het centrum, werd er geprobeerd minderheden te weren uit het straatbeeld. Een van de
ingrijpendste maatregelen was om de publieke ruimte van het centrum minder toegankelijk te
maken vanuit de armere aangrenzende buurten, waar veelal de minderheden van Los Angeles
woonachtig zijn. Het stadsbestuur richtte zich onder andere op het omleggen van het openbaar
vervoer waarmee dagelijks doorgaans arme forenzende minderheden het stadscentrum
doorkruiste.85 De grenzenmarkering van het financiële stadscentrum werd opnieuw ingericht
met grachten en schuttingen zodat het haast onmogelijk werd om vanuit de armere
grensbuurten het stadscentrum te bereiken zonder de snelweg te nemen.86 Snelwegen die
overigens ten tijde van het racistische Jim Crow tijdperk zijn ontworpen, hetgeen wat terug te
zien is in de aanpassingen die het stadsbestuur maakte op het aanvankelijke ontwerp. Ze
werden namelijk zo omgelegd zodat ze voornamelijk buurten waar etnische minderheden zich
concentreerden doorkruiste, met als gevolg dat talloze mensen uit deze buurten hun woningen
moesten verlaten.87
Dergelijke maatregelen die vanaf de jaren zestig werden getroffen en sindsdien zijn
gehandhaafd hebben hun vruchten afgeworpen, minderheden zijn bijna volledig verdwenen
uit het straatbeeld van het stadscentrum. Er is enorm weinig interactie op de straten van Los
Angeles, hetgeen dat door Jane Jacobs in haar werk The Death and Life of Great American
Cities (1961) als vitaal wordt aangedragen voor een heterogene en multiculturele stad. Zo
beschrijft Jacobs een tekenend geval van een kennis die al jaren in Los Angeles woont maar
nog nooit iets heeft gemerkt van de aanwezigheid van de grote groep Latino Angelinos:
Lowly, unpurposeful, and random as they may appear, sidewalk contact are the
small change from which a city’s wealth of public may grow. Los Angeles is
an extreme example of a metropolis with little public life, depending mainly
instead on contact of a more private social nature. On one plane, for instance,
an acquaintance there comments that although she has lived in the city for ten
years and known it contains Mexicans, she has never laid eyes on a Mexican or
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an item of Mexican culture, much less ever exchanged any words with a
Mexican. 88
Mike Davis onderschrijft een dergelijke isolering van de vele verschillende demografische
groepen in Los Angeles. Het beleid van het stadsbestuur is de oorzaak hiervan omdat ze
bewust sociale homogeniteit nastreven als doel van de hervormingen in de ruimtelijke
ordening. Davis spreekt dan ook van een ruimtelijk apartheidsregime.89 Het homogene
straatbeeld van Los Angeles staat haaks op haar rijke demografische opbouw, de
verschillende demografische groepen in deze stad zitten bij elkaar geklonterd in hun eigen
buurten. Davis publiceerde deze bevindingen twee maanden voorafgaand aan de Rodney
King-rellen van 1992. Hiermee diende dit werk als voorafschaduwing van de plotselinge
uitbarsting van geweld die voor velen als verassing kwam. De segregatiepolitiek die in de
jaren zestig de oorzaak was voor de Watts-rellen bleek nog steeds te gelden, met een nieuwe
uitbarsting van geweld als gevolg. Andrea Gibbons concludeert in haar uitgebreide studie van
segregatie in Los Angeles, City of Segregation (2018), dat deze segregatiepolitiek echter ook
in de 21ste eeuw is doorgezet:
Peoples of color have never been fully accepted into either these physical or
social communities despite some gains in the 1960s. Those who are not white
have thus always been, and continue to be, subject to violence and a regime
more geared toward domination. Segregated space remains one physical,
visible monument to this continued exclusion, another the still-rising numbers
of our dead, murdered by police and vigilantes.90
In de ruimtelijke ordening van Los Angeles kunnen we een continue lijn aantreffen van
uitsluiting die loopt vanaf de racistische Jim Crow wetgeving uit begin jaren zestig, tot aan de
huidige achtergestelde positie van minderheden in Los Angeles. Ook vandaag de dag is Los
Angeles nog steeds een stad waarin het gesegregeerde en daarmee het uitgesloten naakte
leven voorkomt.
3.2 Uitsluiting en insluiting in Los Angeles
Het homogene karakter van de rijke commerciële buurten is niet alleen bereikt met een
omheining van grachten en schuttingen, ook de architectuur en de ruimtelijke ordening van de
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publieke ruimte dragen hieraan bij. Davis haalt het ontwerp van de Goldwyn bibliotheek in
het rijke toeristische Hollywood aan als voorbeeld van een openbaargebouw in de publieke
ruimte dat desondanks in dienst staat van het ruimtelijk apartheidsregime. De ontwerper kreeg
de belangrijke voorwaarde mee om de bibliotheek vandaalbestendig te maken. Dit resulteerde
in de prominente aanwezigheid van vierenhalf meter hoge muren en hekwerken. 91 Door de
prominente plek van veiligheids- en surveillancemaatregelen in haar ontwerp, staat deze
bibliotheek niet in dienst van de publieke ruimte, maar in dienst van het plan om Hollywood
‘te-upgraden.’ Hiermee doelde het stadsbestuur op het bevorderen van de commercie en
toerisme in deze wijk door middel van het weren van de armere en dakloze bevolking. Davis
ziet dan ook in de Goldwyn bibliotheek hét voorbeeld dat de publieke ruimte in Los Angeles
slechts in dienst staat van commercie en surveillance: “Its soaring, light-filled interiors
surrounded by bellicose barricades speak volumes about how public architecture in America
is literally being turned inside out, in the service of ‘security’ and profit.”92 Wanneer er wordt
ingezet op maximale surveillance en economische winst bij het ontwerpen van publieke
architectuur, komt het publieke karakter in het geding. Hiermee wordt het publieke gebouw
binnenstebuiten gekeerd: het staat niet langer meer in dienst van de omgeving, de omgeving is
nu ondergeschikt aan het gebouw. Hier is depolitisatie in werking getreden, publieke
architectuur heeft niet langer meer een publiek karakter.
Het defensieve ontwerp van de Goldwyn bibliotheek dat bedoeld is om ‘ongewensten’ af te
schrikken, is slechts één van de uitsluitingsmechanismes die Davis herkent in de publieke
ruimte van Los Angeles:
Today’s upscale, pseudo-public spaces – sumptuary malls, office centers,
culture acropolises, and so on – are full of invisible signs warning off the
underclass ‘Other’. Although architectural critics are usually oblivious to how
the built environment contributes to segregation, pariah groups – whether poor
Latino families, young Black men, or elderly homeless white females – read
the meaning immediately.93
Uitsluitingsmechanismes die ongewensten uit het straatbeeld filteren, dan wel in de vorm van
territoriale afbakening of afschrikkende ruimtelijke ordening, plaatsen een drempel op de
publieke ruimte. In deze zone is dan ook sprake van het management van de leproos, omdat
het hier gaat om uitsluiting. Hiermee creëert het stadsbestuur een groep stedelijke homini
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sacri waaronder de arme Latino families, jonge zwarte mannen of oude witte dakloze
vrouwen vallen. Totaal uitgesloten zijn ze niet, ze bevinden zich nog steeds, weliswaar
gemarginaliseerd, in deze publieke ruimte. Het goede politieke leven is echter door middel
van defensieve architectuur niet weggelegd voor hen. Doordat er hier sprake is van een
verbanning uit de publieke ruimte, mogen we de defensieve architectuur zien als subtiele
vormen van kampstructuren die binnen de stad terugkomen. Dit is dan ook een voorbeeld van
de ruimtelijke ordening en architectuur waarover Agamben zegt dat het vandaag de dag de
steden inricht “zonder duidelijk te beseffen dat in hun centrum nog dat naakte leven staat[.]”94
Een ander direct gevolg van de Watts-rellen vond plaats in de wijken waar de zwarte en
Latino bevolking zelf woonde. In deze wijken werd het bijna onmogelijk voor bedrijven om
nog een verzekering af te sluiten uit angst voor nieuwe rellen en plunderingen. De grote
winkelketens trokken zich vrijwillig terug en de kleinere winkels konden niet meer
openblijven vanwege de torenhoge verzekeringskosten.95 Hierdoor moesten de inwoners van
Watts voor bijna 20 jaar afreizen naar naastgelegen buurten voor de simpelste
boodschappen.96 In de jaren tachtig kwam daar verandering in door de komst van grote
shopping malls. De ontwerper van deze shopping mall, het Martin Luther King Jr. Center,
wist dat bedrijven zich alleen zouden vestigen in deze buurt als deze mall extreem beveiligd
was. Het ontwerp van het Martin Luther King Jr. Center was dan ook zwaar geïnspireerd op
de panopticum gevangenissen van Jeremy Bentham. Net zoals de gevangenissen van Bentham
had de shopping mall een centrale uitkijk waar vanuit de opzichter iedereen kan zien, zonder
dat de opzichter zelf gezien wordt. Daarnaast hadden de shopping malls nog meer weg van
gevangenissen met hun hoge ijzeren hekwerken, vele videocamera’s met bewegingssensoren,
beperkte ingangen, strikte sluitingstijden en patrouillerende beveiligers.97 Alleen met deze
vergaande veiligheidsmaatregelen was het mogelijk om als winkeleigenaar weer een
verzekering af te sluiten in de armere buurten van Los Angeles. Na het succes van de
shopping mall sloeg deze ontwikkeling van vrijheid opofferen voor ‘veiligheid’ ook over op
de sociale woningbouw in Watts. Bij het naastgelegen flatgebouw werden vergaande
veiligheidsmaatregelen geïntroduceerd zoals een hoog hekwerk, een onderstation van de
LAPD (Los Angeles Police Department), identiteitscontroles en fouilleringen van bezoekers.98
Door middel van langdurige racistische benadeling van minderheden op de woningmarkt van
Los Angeles, zijn de buitenwijken zoals Watts vaak de enige wijken waar minderheden zich
kunnen vestigen.99 Watts moeten we zien als de wijk waar de uitgesloten ander woonachtig is.
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Dit betekent dat hij op deze zone aangewezen is, waarbij deze uitsluiting tevens insluiting
veroorzaakt. Hier komt de surveillancemaatschappij tot haar hoogtepunt met de regelrechte
kopiëring van gevangenistechnieken. De inwoners kunnen gezien worden als pestslachtoffers
die nauwlettend in de gaten worden gehouden. De privéruimte die onder het toezicht staat van
videosurveillance heeft zich onlosmakelijk vermengd met de publieke ruimte. Hiermee
beginnen de rijkere wijken steeds meer te lijken op nederzettingen die zich wapenen tegen
buitenstaanders, anderzijds beginnen de armere wijken steeds meer te lijken op gevangenissen
die vanuit de angst voor de boze rellende zwarte Angelinos onder strikt toezicht gehouden
moeten worden.
Gek genoeg ondergaan de gevangenissen die in deze wijken gevestigd zijn een
tegenovergestelde ontwikkeling. Davis beschrijft hoe in de armere wijken van Los Angeles
kleine micro-prisons gevestigd zijn die nauwelijks herkenbaar zijn als gevangenissen: “The
interior of the prison is designed to implement a sophisticated program of psychological
manipulation and control: barless windows, a pastel color plan, prison staff in preppy blazers,
well-tended patio shrubbery, a hotel-type reception area […] and so on.”100 De woningen in
deze wijken beginnen steeds meer op gevangenissen te lijken, terwijl de gevangenissen steeds
meer op hotels beginnen te lijken. Dit alles met een psychologisch effect als gevolg, beschrijft
Davis: “As one inmate whispered to me in the course of a tour, ‘Can you imagine the
mindfuck of being locked up in a Holiday Inn?’”101 Hiermee liggen de arme wijken van Los
Angeles vanwege depolitisatie in een indifferentiezone waarbinnen de tegenstelling van privé
– publiek en gevangenis – stad zijn weggevaagd.
Watts is hiermee het ultieme voorbeeld van een stedelijke zone die steeds meer
karakteristieken van een gevangenis heeft overgenomen. De twee modi van management die
horen bij het paradigma van surveillance worden hier allebei ingezet. Zo is er met de
jarenlange segregatiepolitiek een homogene wijk gecreëerd met een hoge concentratie zwarte
Angelinos. Daarnaast wordt deze groep Angelinos geweerd uit de rijkere commerciële
buurten door middel van defensieve architectuur. Deze twee maatregelen passen binnen het
management van de leproos, de zwarte bevolking wordt namelijk uitgesloten van de rijkere
buurten. Deze maatregelen werken aan de andere kant ook de insluiting van deze
bevolkingsgroep in de wijk Watts in de hand. Het stadsbestuur ziet de zwarte bevolking als
een potentieel gevaar, waardoor ze een directe kopiëring van gevangenistechnieken zoals
videocamera’s inzetten in de publieke ruimte. Agamben is eenduidig op dit punt in zijn essay
40

‘What is an Apparatus’ (2009). De stad vertoont hierdoor gelijkenissen met de gevangenis, in
plaats van het kamp: “[S]urveillance by means of video cameras transforms the public space
of the city into the interior of an immense prison.”102 Binnen het surveillanceparadigma geldt
Watts als een grote openluchtgevangenis.
De wijken waarin de rijke elite zich vestigt in luxe villa’s ondergaan ook een proces van
depolitisatie, maar dan op een andere manier dan het geval is in Watts. Deze wijken beginnen
namelijk steeds meer weg te hebben van gated communities waarbinnen de publieke ruimte
verder in het geding raakt. Davis beschrijft hoe complete wijken in Los Angeles die onderdeel
waren van een gedeelde openbare ruimte, nu omringd worden door muren met spaarzame
toegangspunten die voorzien zijn van een waakpost. Hierdoor is het simpelweg onmogelijk
om als buitenstaander wijken zoals Hidden Hills, Bradbury, Rancho Mirage of Palos Verdes
Estates binnen te komen zonder uitnodiging van iemand die hier woonachtig is.103 Andere
wijken die nog wel deels toegankelijk zijn voor buitenstaanders zoals Beverly Hills en San
Marino, proberen hun openbare voorzieningen exclusief te houden voor de bewoners van
deze wijken. Zo sluiten gedurende het weekend de voorheen openbare parken in San Marino
voor buitenstaanders, veelal Latino of Aziatische families uit de naast gelegen buurten.104
Deze wijken hebben zich kunnen afsluiten van de metropolis, omdat ze genoeg financiële
middelen bezitten om de openbare ruimte te privatiseren. Hiermee wordt ook de openbare
handhaving geprivatiseerd. Al deze wijken hebben hun eigen private politie in de vorm van
gewapende beveiligers, die bevoegd zijn om vuurwapens te gebruiken. Alhoewel
handhavingsexperts betwijfelen of deze armed patrol bijdraagt aan het tegengaan van zware
criminaliteit in deze wijken, heeft deze vorm van beveiliging een enorme impact op het
publieke karakter. Davis stelt dat: “Anyone who has tried to take a stroll at dusk through a
strange neighborhood patrolled by armed security guards and signposted with death threats
quickly realizes how merely notional, if not utterly obsolete, is the old idea of the ‘freedom of
the city.’”105 Met hun geprivatiseerde politie en beveiliging bevinden deze wijken zich buiten
de normaal geldende juridische orde. Dit komt doordat de privéruimte buiten haar originele
terrein van het huis is getreden en nu de volledige wijk beslaat, inclusief de voorheen
openbare wegen. Omdat deze complete wijken nu privéterrein zijn, geldt hier een andere
vorm van jurisdictie dan in de voorheen publieke ruimte. Geprivatiseerde politie is echter ook
een sterk voorbeeld van depolitisatie. Zo is de politie bij uitstek iets dat gezien wordt als een
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publieke functie, maar door de vervaging van de publieke en privéruimte komt zelfs dit in de
indifferentiezone te liggen.
Binnen deze wijken is er wel sprake van surveillance, maar dan niet naar binnen gericht, de
bewoners zelf worden niet als gevaar gezien. Deze surveillance is naar buiten gericht, tegen
de indringer. Zo is er in de zone sprake van de uitsluiting van de ander. Hiernaast liggen deze
wijken door middel van hun geprivatiseerde politie in een grijze zone tussen de
uitzonderingstoestand en de normale rechtsorde. Deze stedelijke zones vertonen dan ook meer
overeenkomsten met het kamp dan met de gevangenis. Zoals we hebben gezien in de analyse
van Boano en Martén kunnen we deze stedelijke zone zien als een kamp waarvan de ingang
gesloten is, maar de uitgang vrij is. Kamptechnieken die deze wijken begrenzen worden
normaal gesproken ingezet om insluiting te bewerkstelligen. In dit geval wordt er een
stedelijke zone van uitsluiting mee gecreëerd. Deze zone is dan ook een uitkomst van de
dynamiek tussen stad en kamp, waarbij een indifferentiezone optreedt. Zelfs in de stedelijke
zone die in dienststaan van het leven van de rijke bevoorrechte Angelino zijn kamptechnieken
te vinden. In deze rijkere buurten begint daardoor het onderscheid tussen buiten en binnen,
insluiting en uitsluiting, en uitzondering en regel te vervagen.
De voorbeelden die Davis geeft van de inrichting van de openbare ruimte in Los Angeles zijn
stuk voor stuk voorbeelden van depolitisatie. Van een echte polis met gedeelde publieke
ruimte is geen sprake meer. Met de segregatiepolitiek, of in de woorden van Davis, een
ruimtelijk apartheidsregime, is de openbare ruimte in Los Angeles slechts gericht op één
bevolkingsgroep. Deze vorm van segregatiepolitiek voltrekt zich niet alleen in de armere
gettoachtige wijken zoals Watts. Het is aanwezig in heel Los Angeles, dan wel om een
aangenaam homogeen winkelend publiek te creëren in de commerciële toeristische buurten of
om buitenstaanders te weren uit de rijkere villawijken. De gehele stedenbouw en architectuur
lijkt erop gericht het straatbeeld van het multiculturele Los Angeles zo homogeen mogelijk te
maken, zo concludeert Davis:
Ultimately the aims of contemporary architecture and the police converge most
strikingly around the problem of crowd control. As we have seen, the designers
of malls and pseudo-public space attack the crowd by homogenizing it. They
set up architectural and semiotic barriers to filter out ‘undesirables.’ They
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enclose the mass that remains, directing its circulation with behaviorist
ferocity.106
Los Angeles is dus een stad die enerzijds mensen uitsluit van de elitaire buurten door middel
van kampstructuren en tegelijkertijd de massa die overblijft op elkaar klontert in wijken die
onder strikte surveillance staan. Hierdoor komen zowel overeenkomsten met het kamp als de
gevangenis terug in de ruimtelijke ordening van deze stad.
3.3 De dakloze als muzelman
Terwijl de sociale woningbouw steeds meer op een gevangenis begint te lijken, zijn er ook
veel Angelinos voor wie sociale woningbouw een grote verbetering in hun
leefomstandigheden zou betekenen, namelijk de daklozen. Elke stad kent zijn eigen
daklozenpopulatie, die beïnvloed wordt door de woonomstandigheden en de ruimtelijke
ordening van een stad. De dakloze is dan ook een bruikbaar voorbeeld in het toepassen van
Agambens biopolitiek op de stad. De dakloze is namelijk iemand die totaal uitgesloten is van
het goede leven van de stad, maar desondanks in de stad voorkomt. Vandaar dat David Kishik
in zijn stuk Paragraphs on Modern Cities (2013) over de toepassing van Agambens
biopolitiek op moderne steden, stelt dat de dakloze het duidelijkste voorbeeld van naakt leven
in de stad is:
Surveying the urban spectrum stretching from opulence to wretchedness, we
can also not ignore those who really touch bottom, the limit cases for whom
even public housing would be considered a dream come true. The city’s
perspicuous manifestation of a bare life, understood now as a life separated not
from its political existence but from its economic one, this is to say a life
without oikos, is, literally, painfully, the life of the homeless.107
De oikos, de huiselijke privésfeer waar volgens de Grieken ons zoè toe behoort, is compleet
afwezig in de wereld van de dakloze. Hierdoor is het bestaan van de dakloze een puur naakt
leven, zijn natuurlijke leven is namelijk geheel opgenomen in de publieke sfeer en
gepolitiseerd. Er is daarom geen duidelijker voorbeeld te bedenken van naakt leven in de stad
dan iemand die geen privéruimte meer heeft.
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Kishik maakt hier een onderscheid tussen het politieke bestaan en het economische bestaan en
in lijn hiermee een naakt leven dat niet is uitgesloten van het politieke bestaan, maar wel van
het economische bestaan. Het valt te bezien of dit een onderscheid van belang is, want is het
naakte leven in de stad niet altijd zowel uitgesloten van het politieke en het economische
bestaan? Is de dakloze niet iemand wiens politieke bestaan, naast het economische, zwaar
gemarginaliseerd is tot op het punt dat we hier van een uitsluiting van het goede politieke
leven mogen spreken? Kishiks etymologische terugkoppeling van ons woord economie aan
het Griekse oikos wijst ons in de richting van een antwoord op deze vragen. Zo stelt Agamben
dat er in de biopolitieke maatschappij geen duidelijk onderscheid meer is tussen bios, dat zich
in de publieke ruimte van de polis afspeelde, en zoè, dat tot de huiselijke sfeer van de oikos
behoorde. Het naakte leven dat de biopolitiek produceert kan allebei de levensvormen niet
nastreven, het heeft geen bios en geen zoè. Het is in die zin dan ook een dubbele uitsluiting
van zowel het goede politieke leven van de polis als het natuurlijke leven in de oikos. Als de
dakloze het punt is waarop het naakte leven zich het duidelijkst manifesteert in de stad, moet
de dakloze dus zowel uitgesloten zijn van bios als zoè. Doordat het naakte leven dubbel is
uitgesloten is een onderscheid tussen het politieke en het economische bestaan niet vol te
houden. Als de dakloze de duidelijkste manifestatie van naakt leven is in de stad, dan legt een
analyse van de dakloze in Los Angeles de biopolitieke technieken van de stad bloot. Zo moet
het punt waarop het naakte leven in de stad het duidelijkst voorkomt, ook het punt zijn waar
kampstructuren binnen de stad het duidelijkst zichtbaar zijn.
Los Angeles is de stad met de grootste daklozenpopulatie van de Verenigde Staten. 108 De
hoogste concentratie van de daklozenpopulatie bevindt zich in de wijk Skid Row. Het
overgrote deel van deze daklozen is man (78 %) en zwart (72%).109 De grote dakloosheid
onder de zwarte bevolking is een effect van de economische tegenspoed in combinatie met
verdere ontmanteling van het sociale vangnet. De zwarte bevolkingsgroep is economisch het
meest kwetsbaar, zij zijn degenen die het eerst hun banen hebben verloren bij de economische
tegenspoed en daardoor het sociale vangnet het hardst nodig hadden.110 Een ander aspect wat
opvalt uit de demografische opbouw van Skid Row is het hoge percentage daklozen met
psychologische problemen (geschat rond 60%) en drugsverslaafden (geschat rond 80%).111
Achter de hoge concentratie van daklozen in Skid Row gaat het containment beleid van het
stadsbestuur schuil. Het stadsbestuur, die containment als officiële term gebruikt in haar
documenten, probeert via grootschalige politieaanwezigheid de daklozen ervan te weerhouden
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om de naastgelegen commerciële buurten te betreden.112 Deze containment strategie heeft een
averechtse werking volgens Davis:
[T]his containment breeds its own vicious circle of contradiction. By
condensing the mass of the desperate and helpless together in such a small
place, and denying adequate housing, official policy has transformed Skid Row
into probably the most dangerous ten square blocks in the world[.]113
Alhoewel het containment beleid decennialang is gehandhaafd door het stadsbestuur,
waardoor Skid Row een van de gevaarlijkste wijken werd, is dit beleid omgeslagen naar het
opschonen van Skid Row vanwege de commerciële potentie van de wijk. Gibbons beschrijft
hoe de plannen die in 2006 publiek gemaakt werden voor het opschonen gelijk stonden aan
het criminaliseren van de daklozen.114 Het nieuwe beleid kwam neer op het verplaatsen van de
daklozen van Skid Row naar de gevangenissen. Deze criminalisering gebeurt op verschillende
manieren, een van de opmerkelijkste manieren waarop daklozen gecriminaliseerd worden is
door wildplassen. Zo heeft Los Angeles als gevolg van actief beleid het kleinte aantal
openbare toiletten dan welke Noord-Amerikaanse stad ook.115 Het stadsbestuur prefereert
quasi-public restrooms. Davis licht deze keuze als volgt toe: “[M]eaning toilets in restaurants,
art galleries and office buildings – which can be made available to tourists and office workers
while being denied to vagrants and other unsuitables.”116 Dit resulteert in boetes voor
wildplassen, die voor de arme daklozen niet te betalen zijn. Uiteindelijk leiden de onbetaalde
boetes van de daklozen tot gevangenisstraffen. Gibbons beschrijft dat de gevangenissen van
Californië hierdoor bomvol zitten met daklozen die hun boetes voor banale overtredingen
zoals wildplassen of door rood lopen niet konden betalen:
While the mass ticketing showed that prisons were being used as one long-term
solution to homelessness, the reality was that in spite of California’s leading
role in the building of prisons and the mass incarceration of its inhabitants,
there was simply not enough room for Skid Row’s population.117
Naast het strafbaar maken van de levenswijze van daklozen, het is bijvoorbeeld niet verboden
om op straat te slapen, maar wel om enige vorm van beschutting te gebruiken, wordt de wet
buitensporig hard nageleefd in Skid Row.118 Zo is het politiebeleid gericht op de zogenaamde
broken windows theory. Deze wetenschappelijk achterhaalde theorie stelt dat kleine
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vergrijpen die de openbare ruimte aantasten, zoals gebroken ruiten, een openbare ruimte
creëren die uitnodigend is voor grotere, serieuze vergrijpen.119 Met deze theorie verantwoord
de LAPD zijn buitensporig harde aanpak bij lichte vergrijpen die door de daklozen worden
gepleegd. Het optreden van de politie is zo vergaand dat de ACLU (American Civil Liberties
Union) stelt dat de bewoners van Skid Row buiten de normaal geldende wet vallen:
The Los Angeles Police Department has a message for skid row [sic] residents:
The 4th Amendment doesn’t apply here. That’s the constitutional protection
from arbitrary searches, and LA police officers have been violating it since late
last year by detaining, handcuffing and going through people’s pockets and
possessions on the slimmest pretenses. These aren’t the hardcore criminals
police promised to round up when the LAPD assigned 50 more officers to skid
row [sic] last September. They’re ordinary people whose only mistake was
being homeless in the wrong part of town.120
Skid Row is vanwege de onconstitutionele handhaving van de politie de plek in Los Angeles
waar het duidelijkst de uitzonderingstoestand van kracht is, zonder dat deze expliciet is
afgekondigd. De uitzonderlijkheid keert ook terug in de strafmaat die wordt toegepast door
rechters bij vergrijpen die gepleegd zijn in Skid Row. Gibbons beschrijft een typerende zaak
waarbij er slechts vijf dollar aan crack-cocaïne werd gevonden bij een dakloze. Toch werd de
persoon in kwestie veroordeeld voor drugsverkoop, met een vele malen hogere straf als
gevolg. De vreemde situatie die ontstaat is dat vergrijpen die gepleegd zijn in Skid Row
hogere straffen krijgen dan wanneer ze gepleegd zouden zijn in een ander deel van de stad.121
De daklozen van Skid Row zijn zeker op economisch gebied uitgesloten, maar er is ook
sprake van een overduidelijk politieke uitsluiting. Doordat ze gecriminaliseerd zijn vallen ze
ten prooi aan buitensporige agressieve politieacties. Het bewust inzetten op het sturen van
daklozen naar de gevangenis in plaats van afkickklinieken of opvangcentra, is wellicht het
belangrijkste instrument voor de politieke uitsluiting. Gibbons vat samen hoe exgedetineerden in de Verenigde Staten veel minder aanspraak maken op basisrechten en
publieke voorzieningen:
Once you’re labeled a felon, the old forms of discrimination – employment
discrimination, housing discrimination, denial of the right to vote, denial of
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educational opportunity, denial of food stamps and other public benefits, and
exclusion from jury service – are suddenly legal.122
De ex-gedetineerde wordt hiermee een vorm van naakt leven, doordat het strafblad een
drempel plaatst op het goede politieke leven van de stad.
De dakloze kan tevens worden opgevat als pestslachtoffer en leproos. Hierdoor is er dus
sprake van verschillende technieken waarmee het leven van de dakloze omgevormd wordt tot
een naakt leven wiens politieke bestaan ontzegd is. In vele opzichten wordt er namelijk door
het criminaliseren van de dakloze ingezet op het controleren van de effecten, in plaats van het
aanpakken van de oorzaak. Doordat er sprake is van insluiting van de dakloze binnen Skid
Row, waarbinnen de surveillancemaatschappij tot grote hoogte stijgt door de overmatige
politieaanwezigheid, wordt de dakloze behandeld als pestslachtoffer die in quarantaine
geplaatst wordt en onder toezicht wordt gehouden. Er is echter ook sprake van uitsluiting
vanwege het criminaliseren van de dakloze. Hierdoor wordt hij buiten de stad gehouden en
letterlijk in de gevangenis geplaatst. Skid Row is daarmee de zone van de stad waarin de twee
verschillende vormen van management elkaar aanvullen.
Skid Row is dan ook de zone waar kamptechnieken zoals de uitzonderingstoestand, zowel
uitsluiting als insluiting en hoge mate van surveillance het duidelijkst aanwezig zijn. Of Skid
Row meer karakteristieken vertoont met de gevangenis of het kamp, kunnen we afleiden aan
de extreme vorm van naakt leven die gestalte krijgt in het bestaan van de dakloze. In
navolging van Kishik moeten we namelijk het bestaan van de dakloze als het punt zien
waarop het naakte leven zich het duidelijkst manifesteert in de stad, maar met de belangrijke
correctie dat het hier gaat om een dubbele uitsluiting. Zo heeft de dakloze naast dat hij geen
oikos heeft en daarmee geen zoè, ook geen bios, en is hij naast een uitsluiting van het
natuurlijke leven zowel economisch als politiek uitgesloten. Alhoewel Kishik de politieke
uitsluiting van de dakloze over het hoofd ziet, vergelijkt hij desondanks terecht de dakloze
met de muzelman, een van de gruwelijkste fenomenen die de kampen voortbrachten. De
muzelman is de kampgevangene bij wie het biopolitieke experiment van het kamp, namelijk
het inhumaan maken van mensenlevens, gelukt is. Hij is hiermee het restproduct geworden
van het biopolitieke proces. Agamben spreekt dan ook over een drempel die de muzelman
passeert, een drempel van de mens naar hetgeen wat daaronder zit. Primo Levi, wiens
getuigenissen van Auschwitz centraal staan in Agambens werk over Auschwitz, stelt dat de
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normale overlevende geen complete getuigenis van Auschwitz kan afleggen. Dit kan alleen de
muzelman, degene die tot het ultieme dieptepunt is gedreven: “[T]hose who did so, who saw
the Gorgon, have not returned to tell about it or have returned mute, but they are the Muslims,
the submerged, the complete witnesses[.]”123
De muzelmannen zijn de personen bij wie de dehumanisering van het kamp gelukt is. De
consequenties van dit proces zijn dat de muzelman geen typisch menselijke kenmerken meer
heeft. Zo is hij niet meer in staat om te communiceren. Hij staat compleet buiten de
menselijke gemeenschap. Hij brengt een crisis teweeg over onderscheid tussen mens en nonmens. Alhoewel de muzelman wel degelijk een persoon is die biologisch als mens gezien kan
worden, is elke menselijke waardigheid verloren gegaan als gevolg van de biopolitieke
experimenten. Primo Levi beschrijft de consequenties die hieruit volgen, zelfs zijn
medegevangenen behandelden de muzelman niet meer met menselijke waardigheid: “The
other inmates, who continually feared for their lives, did not even judge him worthy of being
looked at.”124
Wanneer Agamben het figuur van de muzelman voor het eerst introduceert aan het eind van
het eerste deel van Homo Sacer, stelt hij dat de muzelman zich in een “ruimte bevindt waar
het onderscheid tussen feit en recht, leven en norm, natuur en politiek totaal is verdwenen.”125
Deze ruimte verwezenlijkt zich in het kamp. Vanwege het weggevallen onderscheid tussen
essentiële categorieën zoals bijvoorbeeld natuur en politiek, noemt Agamben het kamp ook
wel een “non-place.”126 De muzelman moet dan ook begrepen worden als het restproduct van
de biopolitiek, de biopolitieke processen zijn voltooid en hetgeen wat overblijft behoort niet
meer tot de normale menselijke orde. Vandaar dat Agamben spreekt over de muzelman als
iemand die nergens een plek meer kan innemen: “[T]he true cipher of Auschwitz – the
Muselmann, the ‘core of the camp,’ he whom ‘no one wants to see,’ and who is inscribed in
every testimony as a lacuna – wavers without finding a definite position.”127
Zo kunnen we de dakloze, net als de muzelman, opvatten als iemand waarbij het biopolitieke
proces van ontmenselijking gelukt is. We kunnen dit proces van ontmenselijking ook in
zekere zin vanuit onze eigen beleving onderschrijven. Iedereen kent namelijk wel het
ongemakkelijke gevoel van de vragende blik van een bedelende dakloze, waarvan we hem
liever vermijden dan beantwoorden. In Los Angeles zijn de taferelen nog een heel stuk
grimmiger dan dat, er is sinds de laatste jaren namelijk een zekere epidemie gaande onder de
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dakloze bevolking. De kans om een overleden dakloze aan te treffen op de straat is aanzienlijk
hoger geworden de laatste jaren. In 2012 waren er nog ‘slechts’ 407 geregistreerde
sterfgevallen, in 2018 waren het er 921. 2019 is het eerste jaar waarin er meer dan 1.000
geregistreerde sterfgevallen onder daklozen in Los Angeles waren.128 Er worden nu overal in
de stad lijken van daklozen aangetroffen.
De vergelijking van de dakloze met de muzelman bevestigt dan ook de sterke
overeenkomsten van Skid Row met het kamp. Skid Row is in zekere zin net zoals het kamp
een non-place, want bij de dakloze die hier dwaalt valt geen natuurlijk en politiek leven meer
te herkennen. Het onderscheid is op deze plek compleet komen te vervallen. De dakloze moet
daarom net zoals de muzelman opgevat worden als een restproduct van de biopolitiek, ook hij
kan nergens meer een plek innemen. Hij staat dusdanig buiten de menselijke orde dat hij
alleen nog maar door de stad kan dwalen zonder een definitieve plek in te nemen. Skid Row
bestaat dan ook letterlijk uit een kampement opgezet door daklozen. Hoewel dit in eerste
instantie slechts van tijdelijke aard was, is dit uitgegroeid tot een permanent kampement. De
dakloze belichaamt in het ogenschijnlijk progressieve, welvarende en zonnige Los Angeles
het leven waarvan de samenleving heeft vastgesteld dat zijn leven het niet meer waard is om
geleefd te worden. De dakloze is daarmee het duidelijkste bewijs van de aanwezigheid van
kampstructuren in Los Angeles. Deze sterke aanwezigheid van kampstructuren in Skid Row
zorgen ervoor dat er gesproken kan worden van een grijze zone waarbij het onderscheid
tussen het kamp en de stad is komen te vervallen.

49

4. Conclusie
4.1 Samenvatting
Agamben maakt een vergelijking tussen onze moderne samenleving en de
concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog. Alhoewel deze concentratiekampen een
ongeëvenaarde ontmenselijking teweegbrachten, zijn de structuren die deze ontmenselijking
mogelijk maakten verankerd in onze samenleving. We moeten dit begrijpen vanuit de context
van biopolitiek. Agamben bestempelt onze moderne samenleving namelijk als biopolitiek, en
tegelijkertijd ziet hij het kamp als de lokalisatie waarop de biopolitiek het sterkst tot uiting
komt. Om de biopolitiek te begrijpen moeten we terug naar het onderscheid dat de oude
Grieken maakten ten opzichte van ons begrip leven. Ze gebruikten hiervoor twee
verschillende begrippen, zoè en bios. Zoè, ons natuurlijke leven, is gericht is op louter
overleven, terwijl bios de levensvorm is waarin naar het goede leven wordt gestreefd. Dit
onderscheid werkt ook door in de afbakening van de publieke en privéruimte in de Griekse
oudheid. Zo was de polis strikt weggelegd voor bios, terwijl zoè toegewezen was op de sfeer
van de oikos. Dit onderscheid wordt echter met de intrede van biopolitiek geproblematiseerd.
De biopolitiek politiseert zoè, waarmee het niet langer als een volwaardig natuurlijk leven tot
bloei kon komen, vrij van politieke belemmeringen. Tegelijkertijd blijft het uitgesloten van de
polis. Hierdoor produceert biopolitiek naakt leven, dat zowel is uitgesloten van de polis en
dus geen bios heeft, en daarnaast ook van een vrij natuurlijk bestaan, waarmee het geen zoè
heeft.
Omdat het naakt leven een dubbel uitgesloten leven is, ziet Agamben in de relatie van de
uitsluiting de manier waarop biopolitiek naakt leven produceert. Naakt leven is echter geen
modern fenomeen, de soeverein heeft met zijn zeggenschap over het leven en dood van zijn
onderdanen altijd al de macht gehad over het natuurlijke leven. Agamben wijst met de straf
van de homo sacer uit het oude Romeinse strafrecht een specifieke vorm van naakte leven aan
die tekenend is voor de moderne samenleving. De straf van de homo sacer bestond uit de
verbanning uit zowel de politieke als religieuze gemeenschap. Zijn leven werd hierdoor niet
langer meer beschermd door de wet. Daarnaast kon hij niet opgeofferd worden waarmee zijn
dood geen religieuze betekenis meer had. Zowel het leven als de dood van de homo sacer
hadden geen waarde meer door deze dubbele verbanning, er restte slechts puur naakt leven.
Door middel van de verbanning verkreeg de soeverein complete macht over de homo sacer.
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Hiermee ligt het naakte leven van de homo sacer, dat hoewel het is uitgesloten van de
politieke gemeenschap, toch in de macht van de politieke gemeenschap. Deze relatie van
inclusie door middel van exclusie is de relatie waarop biopolitiek hetgeen wat buiten haar
grenzen ligt annexeert. In de moderne samenleving heeft zich het proces voltrokken waarmee
de uitzondering de regel werd. Hierdoor heeft het naakte leven een steeds prominentere plek
ingenomen en zijn we tegenwoordig allemaal potentieel homo sacer.
Dit proces waarmee de uitzondering de regel werd is hoofdzakelijk te danken aan de inzet van
de uitzonderingstoestand. De soeverein kan via deze maatregel zonder wet regeren, waarmee
ineens hetgeen wat normaal gesproken buiten de rechtsorde ligt hier nu onderdeel van
uitmaakt. De uitzonderingstoestand biedt de opening in de wet waarmee de soeverein het
natuurlijke leven politiseert en dus naakt leven produceert. De maatregel werd eerst slechts
uitzonderlijk gebruikt, maar in het geval van het concentratiekamp kreeg de
uitzonderingstoestand een permanente lokalisatie omdat het kamp buiten de normaal geldende
rechtsorde lagen. Hierdoor begon de uitzondering steeds meer samen te vallen met de regel.
Vandaar dat Agamben spreekt over een vervaging van feit en recht, natuur en politiek,
uitzondering en regel binnen de kampen.
Met de normalisering van de uitzonderingstoestand is de uitzondering niet langer meer te
onderscheiden van de regel, waarmee het kamp het paradigma vormt voor de huidige
politieke ruimte. Dit betekent dat de kampstructuren en technieken ook op andere plekken te
herkennen zijn, zoals bijvoorbeeld in de stedelijke ruimtelijke ordening. Het naakte leven doet
zich nu ook voor in de stad, terwijl dit eerst strikt was uitgesloten van de stad. Zo is de stad
een indifferentiezone geworden waarin het onderscheid tussen uitsluiting en insluiting
onherkenbaar is geworden. Ook het onderscheid tussen natuurlijk bestaan en politiek bestaan
is door depolitisatie komen te vervallen, iets wat zich door vertaalt naar het onderscheid
tussen publieke en privéruimte in de stad. Het kamp heeft zich dus vermengd met de stad
waardoor er geen sprake meer is van een tegenstelling tussen het kamp en de stad, maar een
grijze zone waarin geen onderscheid te maken is tussen norm en uitzondering.
De uitzonderingstoestand komt dan ook zelden expliciet voor in de stad. Agamben spreekt
hier eerder over het paradigma van surveillance die het gebruik van de uitzonderingstoestand
heeft vervangen. In navolging van Foucault stelt Agamben dat dit paradigma van surveillance
met haar focus op veiligheid een fusie is van twee verschillende modi van management. De
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eerste is het management van de lepra. De leproos werd namelijk uitgesloten en verbannen uit
de stad om verdere verspreiding van lepra tegen te gaan. De andere modus van management is
die van de pest, waarbij er werd ingezet op het controleren van de effecten door middel van
strikt toezicht. De surveillancemaatschappij maakt dus zowel gebruik van uitsluiting als
insluiting. Agamben stelt dat hierdoor de stad gelijkenissen is gaan vertonen met de
gevangenis. In het herkennen van biopolitieke technieken in de stad hebben we dus te maken
met twee verschillende modellen. Het eerste model waarin de biopolitieke technieken van het
kamp worden ingezet, hierdoor vervaagt het onderscheid tussen uitzondering en regel. Het
andere model is die van de surveillancemaatschappij waar door middel van
gevangenistechniek sprake is van zones van insluiting en uitsluiting. Hiermee wordt getracht
de effecten te controleren in plaats van de oorzaak te verbannen.
Los Angeles is een stad waarin deze twee verschillende modellen allebei terugkomen. Aan de
hand van de beschrijving die Mike Davis geeft van Los Angeles in zijn werk City of Quartz,
kunnen we opmaken dat het stadsbestuur van Los Angeles al decennialang een ruimtelijk
apartheidsregime nastreeft. Hierbij is er zowel sprake van uitsluitingsmechanismes, als
insluitingsmechanismes. Uitsluitingsmechanismes komen onder andere terug in de
architectuur van publieke gebouwen die gevestigd zijn in rijkere toeristische gebieden. Als
onderdeel van het plan om deze wijken economisch aantrekkelijker te maken, wordt er via
defensieve publieke architectuur geprobeerd ongewensten, zoals bijvoorbeeld daklozen, te
weren uit de publieke ruimte. Deze defensieve publieke architectuur zorgt voor depolitisatie,
want de publieke ruimte staat niet langer in dienst van het open publieke karakter van de
omgeving. Er is hier sprake van een verbanning uit de publieke ruimte. Daarmee kunnen we
de defensieve architectuur van publieke gebouwen zien als subtiele vormen van
kampstructuren die verweven zijn in de stedelijke ruimtelijke ordening. In wijken zoals Watts
komt het andere model, die van surveillance, naar de voorgrond. De homogene demografische
bevolkingsopbouw van Watts werkt de surveillance maximalisatie in de hand. Doordat zwarte
Angelinos werden gezien als potentieel gevaarlijk, werden gevangenistechnieken alom
geïncorporeerd in de publieke ruimte van Watts waarmee deze wijk dienstdoet als een grote
openluchtgevangenis.
In deze delen van de stad is er echter geen sprake van een ernstige vermenging van de
uitzonderingstoestand en normaal geldende rechtsorde. De stedelijke zones waar dit wel het
geval is, zijn de vele gated communities die Los Angeles rijk is. Omdat er in deze wijken
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geen publieke ruimte te bekennen is en de hele wijk als afgesloten privéruimte dienstdoet,
geldt hier een andere jurisdictie dan in de normale publieke ruimte. Hiermee wordt er via de
uitzonderingstoestand, de essentiële kampstructuur, een stedelijke zone van uitsluiting
gecreëerd. Het gevolg hiervan is een indifferentiezone waarin het onderscheid tussen buiten
en binnen, insluiting en uitsluiting, en uitzondering en regel begint te vervagen.
De puurste vorm van naakt leven dat in de stad voorkomt is ongetwijfeld dat van de dakloze.
In het bestaan van de dakloze is namelijk zowel geen zoè als bios te herkennen. Naast dat de
dakloze geen goed leven kan nastreven, zoals bios veronderstelt, is er geen sprake van een
eigen privésfeer waar de dakloze zijn natuurlijke leven kan nastreven. Als het bestaan van de
dakloze het duidelijkste voorbeeld is van naakt leven dat in de stad voorkomt, dan is de
stedelijke zone waar de dakloze verblijft het punt waarop de kampstructuren binnen de stad
het duidelijkst naar de voorgrond treden. Skid Row is de stedelijke zone met de hoogste
concentratie daklozen in de Verenigde Staten. Dit is een gevolg van het actieve containment
beleid van het stadsbestuur. Deze officiële benaming verraadt dat hier insluitingsmechanismes
worden toegepast. Toch past Skid Row beter in het biopolitieke paradigma van het kamp,
omdat dit de stedelijke zone is waar via onconstitutionele handhaving en veroordelingen het
duidelijkst de uitzonderingstoestand van kracht is binnen Los Angeles.
Deze kamptechnieken hebben een dusdanig effect op de dakloze dat we zijn bestaan kunnen
vergelijken met de muzelman. Deze wandelende lijken waren fenomenen uit de
concentratiekampen die als restproduct golden van het biopolitieke experiment. Ze waren
compleet ontmenselijkt als gevolg van het biopolitieke proces dat ze doorstaan hadden. Voor
de muzelman was er dan ook geen plek meer, hij behoorde nergens thuis. In vele opzichten is
de dakloze een stedelijke variant van de muzelman. Hij is tevens een restproduct van de
biopolitiek, hij kan nergens meer in de stad een plek innemen. Hij is dusdanig ontmenselijkt
dat zowel zijn leven en dood op de straat geen waarde meer hebben. Hiermee is de dakloze
het duidelijkste bewijs van het bestaan van stedelijke kampstructuren in Los Angeles.
4.2 Terugkoppeling hoofdvraag
Vormt het kamp een blauwdruk voor een moderne stad zoals Los Angeles?
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Er zijn met zekerheid zones aan te wijzen binnen Los Angeles waar het kamp als model dient
voor de politieke ruimte. Het duidelijkste voorbeeld hiervoor is de wijk Skid Row. Op andere
plekken zoals in de gated communties en de rijke commerciële buurten worden ook
kamptechnieken toegepast. Het is echter zo dat we aan de hand van Agamben ook op het
spoor komen van een ander paradigma, namelijk die van surveillance, waarin de gevangenis
de blauwdruk vormt voor de politieke ruimte. In wijken zoals Watts komt dit paradigma
sterker naar voren.
De vraag of het kamp de blauwdruk vormt voor de politieke ruimte wordt echter bemoeilijkt
doordat Agamben naast het paradigma van het kamp ook zinspeelt op dit tweede paradigma,
waarin de gevangenis het model vormt voor de politieke ruimte. Alhoewel Agamben in het
werk Stato di Eccezione uit de Homo Sacer-reeks stelt dat surveillancetechnieken grotendeels
het afkondigen van de uitzonderingstoestand hebben vervangen, blijft de dynamiek tussen
deze twee verschillende paradigma’s een onontgonnen terrein, zowel binnen de literatuur van
Agamben zelf, als de secundaire literatuur over het werk van Agamben. Wanneer Agamben
wel dieper ingaat op het concept van surveillance of security, zoals in zijn essay “What is an
Apparatus” of in de hoorcolleges “Metropolis” en “From the State of Control to a Praxis of
Destituent Power” volgt hij hier in grote lijnen Foucault. Er is dus op het eerste gezicht sprake
van een tegenstrijdigheid tussen deze twee verschillende paradigma’s. Die van het kamp
wordt gepresenteerd als een belangrijke correctie op de biopolitiek van Foucault, terwijl die
van surveillance in lijn ligt met de filosofie van Foucault.
De paradigma’s kunnen echter ook gezien worden als aanvulling op elkaar. Zo stelt Agamben
dat het paradigma van het kamp een indifferentiezone teweegbrengt waarin het onderscheid
tussen de normale juridische orde en de uitzonderingstoestand onherkenbaar is. In deze
indifferentiezone is het dan ook onnodig om nog expliciet de uitzonderingstoestand af te
kondigen als de normaal geldende juridische orde al onafscheidelijk is van de
uitzonderingstoestand. Hierdoor lijkt deze indifferentiezone die ontstaat in het paradigma van
het kamp sterk op het paradigma van surveillance waarin ook niet langer meer expliciet de
uitzonderingstoestand wordt afgekondigd. Hieruit rijst de vraag of het surveillanceparadigma
niet gezien moet worden als logische opvolging van het paradigma van het kamp. Voor het
antwoord op de vraag hoe deze paradigma’s naast elkaar gedacht moeten worden, en wat de
rol van Foucault hierin is, had ik in mijn onderzoek maar beperkt ruimte. Het zijn vragen die
geschikt zouden zijn voor een mogelijk vervolgonderzoek.
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De vraag of het kamp de blauwdruk vormt voor een moderne stad zoals Los Angeles kunnen
we dan ook niet met een volmondig ‘ja’ beantwoorden. Op sommige plekken vormt juist de
gevangenis de blauwdruk voor deze stad. Wat dit echter bewijst is dat biopolitieke
technieken, zij het die van het kamp of die van de gevangenis, beide veelvuldig en op
verscheidene manieren terugkomen in de stedelijke ordening van moderne steden. Los
Angeles als archetypische stad voor de Verenigde Staten dient als sprekend voorbeeld van het
breed en divers inzetten van biopolitieke technieken in stedelijke planning en ruimtelijke
ordening.
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