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ENGLISH SUMMARY 

 

Beirut’s Suspended Now: Imaginaries of a Precarious City. 

 

This thesis shows that a significant number of cultural objects which engage with the city of 

Beirut in the period 1990-2015 express an experience of time which I call the “suspended 

now,” a stretched out present that seems to be disconnected from the natural course of time. 

The experience is characterized by the sense of an unresolved and inaccessible past and a 

radically uncertain future.  

 By analysing examples of narrative and visual culture, the thesis distinguishes between 

two dominant frameworks for understanding this temporality, which is interwoven with the 

spatial experience of Beirut. Beirut is often imagined as a city that has repeatedly been 

completely erased, and always arose again like a phoenix from her ashes. Critics of this myth 

maintain that the city has been struck by a trauma, the traces of which have not been erased 

at all. They call for an engagement with the violent past, lest it returns in distorted ways to 

haunt the present city. Both the narrative of mythical rebirth and that of trauma consider the 

suspended to be caused by a transitional phase.  

 In contrast to this view, imaginaries of Beirut as a “precarious city” give meaning to 

the suspended now as a condition caused by exposure to harm, which is continuously 

reproduced by social structures such as latent conflict and corrupt real estate speculation. 

Without promise of future release, this is a pessimistic vision, but it also opens up possibilities 

for solace and creativity in an imperfect present. 

  



NEDERLANDSE SAMENVATTING 

 

Beiroets “suspended now”: verbeeldingen van een precaire stad. 

 

Dit proefschrift laat zien dat een groot aantal culturele objecten die zich verhouden tot de 

stad Beiroet van de periode 1990-2015 uitdrukking geeft aan een bepaalde tijdservaring die ik 

het “suspended now” noem, een uitgestrekt nu dat losgezongen lijkt van het natuurlijke 

verloop van de tijd. De ervaring wordt gekenmerkt door het gevoel dat het verleden zowel 

onafgerond als ontoegankelijk is, en de toekomst uiterst onzeker. 

 Door voorbeelden van narratieve en visuele cultuur te analyseren, onderscheidt het 

onderzoek twee dominante raamwerken waarop deze tijdsbeleving -die vervlochten is met de 

ruimtelijke ervaring van Beiroet - wordt begrepen. Beiroet wordt vaak verbeeld als een stad 

die herhaaldelijk volledig is weggevaagd, en telkens als een feniks uit de as herrees. Critici van 

deze mythe stellen dat de stad geteisterd is door een trauma, waarvan de sporen allerminst 

zijn weggevaagd. Zij roepen op tot een verwerking van het gewelddadige verleden zodat het 

niet op verwrongen wijze terugkeert en de stad in zijn greep krijgt. Zowel in de mythe als in 

het traumanarratief wordt het “suspended now” gezien als een ervaring die geproduceerd 

wordt door een overgangsfase. 

 Daar tegenover staan verbeeldingen van Beiroet als een “precaire stad.” Hierbij wordt 

betekenis gegeven aan het “suspended now” als een toestand die ontstaat door blootstelling 

aan geweld die voortdurend wordt gereproduceerd door maatschappelijke structuren als 

sluimerend politiek conflict en corrupte vastgoedspeculatie. Zonder belofte van toekomstige 

verlossing is dit een pessimistische visie, maar ze schept ook mogelijkheden voor troost en 

creativiteit in een imperfect heden. 


