
Woord vooraf

Rudolf  Boehm is in het Nederlands taalgebied vooral bekend omwille van 
zijn publieke stellingnames tegen de omkering van doel en middelen in de 
economie en de politiek, en als voorvechter van een zorg voor onze ein-
dige kwetsbare omgeving. Deze stellingnames zijn niet enkel opinies maar 
inzichten die hun oorsprong vinden in nieuwe antwoorden op filosofische 
vraagstukken die ver teruggrijpen tot in de eerste dagen van de westerse 
cultuur.

Indien er voor het denken een urgentie bestaat dan zijn er in deze tijd ten-
minste drie vragen die zich aan ons opdringen. We duiden ze gewoonlijk aan 
met de volgende woorden : klimaatsverandering, technologie, vluchtelin-
gen. Tegenover deze drie vraagstukken lijkt elke filosofische propositie een 
onverantwoordelijke luxe, een denken in omwegen, zelfs in wegen zonder 
uitkomst. Deze indruk is niet geheel fout. Maar omgekeerd is het vaak zo dat 
mensen in nood geneigd zijn zich filosofisch te bezinnen. Deze gezindheid 
leidt dikwijls heel direct naar fundamentele vragen, maar slechts zelden 
tot een nieuw filosofisch inzicht. Indien we in dit boek het werk van Rudolf 
 Boehm willen belichten, dan omwille van het feit dat we geloven dat zijn 
teksten een dergelijk inzicht bevatten.

De laatste twee decennia heeft  Boehm een omvangrijk oeuvre gepubliceerd, 
het resultaat van vele jaren onderzoek. De bijdragen in dit boek zijn beschou-
wingen over verschillende aspecten van dit werk, maar ze zijn tevens ook be-
doeld als een hulde aan zijn persoon. Rudolf  Boehm is ondertussen 90 jaar 
oud geworden. Zo’n 25 jaar geleden verscheen een eerste belangrijk over-
zicht van de werkzaamheid van  Boehms denkwijze, In verhouding (1993). 
Dit nieuwe boek wil een inzicht geven in het werk dat sindsdien verscheen. 

*
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Boehm was 17 jaren oud toen Duitsland de weg van de vrede terugvond. 
Voor de jongeren van zijn generatie was de beschrijving van het niets in 
 Heideggers Zijn en tijd datgene wat van de wereld was overgebleven na de 
oorlog. Voor hen vond de zijnsvraag haar ankerpunt heel onmiddellijk in de 
vernietiging van de leefwereld die de technologische oorlogsmachine had 
verricht. Voor  Boehm werd het de aanleiding om deze vraag opnieuw te arti-
culeren en wel in het licht van Edmund Husserls essay over de crisis van het 
weten. De uitkomst van dit onderzoek zou  Boehm terugvoeren naar een on-
derscheid tussen verschillende soorten gronden die in de metafysica werk-
zaam zijn. De tekst van dit onderzoek werd gepubliceerd onder de titel Das 
Grundlegende und das Wesentliche (1965). 

Voor  Boehm werd de vraag naar het verschil tussen de grondslag en het 
wezen de aanzet van een onderzoek naar de filosofische grondslagen van 
de moderniteit zoals deze gestalte kreeg in de nieuwe wetenschap (Galilei) 
en haar technologische toepassingen.  Boehm herformuleerde heel vroeg 
(1960)  Heideggers beschouwing over de techniek als een vraag die diens hele 
vraagstelling omvatte. Het wordt vandaag aangegrepen door filosofen zoals 
Bernard Stiegler of Yuk Hui om de vraag van de techniek in radicale termen 
opnieuw te overdenken. Maar de eigenlijke uitwerking van  Boehms inzichten 
in de filosofische grondslagen van onze tijd, zou pas later komen. Eerst in de 
vorm van een kritiek (Boehm, 1974), later in een onderzoek waarin de nood-
zaak van een topische opvatting van de waarheid zich steeds meer aan hem 
opdrong. Het was een lange weg van de fenomenologische beschouwingen 
over de eerste filosofie tot de vraag naar de grondslag ervan.  Boehm begreep 
dat de bijdrage van de fenomenologie in het nieuwe ervaringsveld lag dat ze 
in de filosofie had geopend. Hij zag echter ook dat dit nieuwe ervaringsveld 
enkel kon behouden worden indien men inzag dat de befaamde fenomeno-
logische oordeelsonthouding zijn antieke voorganger ophief (de theoria). Dat 
bracht een vernieuwde belangstelling op de been voor het meest oorspron-
kelijke resultaat van de fenomenologie: een nieuwe beschrijving van de leef-
wereld.  Boehms geschriften, en vooral zijn onderwijs aan de Rijksuniversiteit 
van Gent, inspireerde tal van auteurs waaronder Jacques De Visscher, Luc 
Vanneste en Chris Van Kerckhove. Zijn fenomenologische aandacht voor de 
leefwereld bracht op heel directe wijze de vervreemding aan het licht die door 
het sciëntisme van onze cultuur wordt teweeggebracht. Tegen deze tendens 
wees  Boehm op de eindigheid van onze conditie en op deze van de wereld 
waarin we leven. Willy Coolsaet, die jarenlang met  Boehm samenwerkte, ver-
heldert in dit boek zijn verhouding tot  Boehms denken hierover.
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Het gevolg van de inzichten in de noodzaak van de opheffing van de antieke 
oordeelsonthouding betekende echter dat de fenomenologie haar grondslag 
in deze theoretische filosofie niet meer kon vinden. Dat leidde tot een his-
torisch grondslagenonderzoek dat zowel door Husserls Krisis-essay, als door 
de historiale beschouwingen van Heidegger werd geïnspireerd.  Boehms lec-
tuur van Aristoteles’ Metafysica Z3 bracht tragische tegenstelling aan het 
licht tussen de werkelijkheid en de werkzaamheid van ons begrip. De ont-
stellende resultaten van dit onderzoek vonden hun neerslag in zijn Kritiek 
der grondslagen van onze tijd (1974, 1977). Daarin formuleert  Boehm een 
heel scherpe kritiek op het sciëntisme. Rudolf Bernet,  Boehms opvolger als 
directeur aan het Husserl-archief, knoopt in zijn tekst De wetenschap op drift 
hier bij aan.

Boehm is steeds een grote lezer geweest. Zijn analyses zijn niet alleen in-
dringende leeservaringen. Als uitgever heeft hij ook een kritische aandacht 
voor manuscripten. Eén van deze analyses, die het werk van Spinoza betreft, 
wordt in dit boek door Sonja Lavaert kritisch doorgelicht. 

Boehms historische onderzoekingen mondden uit in een topische opvatting 
van de waarheid. Een opvatting die de begrippen belangstelling en behoefte 
tot centrale categorieën van de filosofie maakt. Deze topiek, die hij pas in 
2004 zou publiceren, opende een heel eigen zienswijze op economie en poli-
tiek. In deze bundel laten Lode Frederix en Henk Vandaele zien hoe  Boehms 
vragen heel direct aanknopen bij de fundamentele problemen van ons po-
litieke denken.

Merleau-Ponty, de grote fenomenoloog van de naoorlogse periode, was ooit 
erg belangrijk voor  Boehm.  Boehm vertaalde zijn Phénoménologie de la per-
ception naar het Duits, zoals hij ook eerder Heideggers Sein und Zeit naar 
het Frans vertaalde (in samenwerking met A. De Waelhens). Judith Wambacq 
confronteert  Boehms interpretatie van Merleau’s begrip van de fenomeno-
logische fundering met het begrip institutie dat bij Merleau in de laatste ja-
ren van zijn leven op de voorgrond trad. Ikzelf tracht  Boehms tot nu toe laat-
ste geschrift, Schijnbare werkelijkheid te lezen aan de hand van het begrip 
indruk dat in onze cultuur zo’n uitnemende plaats toegewezen kreeg.

Ongetwijfeld hebben de oorlogservaringen  Boehm de ogen geopend voor 
onze tragische conditie. In zijn bekommernis voor existentiële ervaringen 
heeft  Boehm een ongemeen verhelderende visie ontwikkeld op het culturele 
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fenomeen van de tragedie. Ludo Abicht toont aan hoe  Boehm in zijn lec-
tuur van de geschiedenis van de tragedie ons een inzicht geeft in de manier 
waarop de mens zichzelf in een tragische vervreemding verplaatst wanneer 
hij zijn eindige conditie miskent. Iso Kern toetst deze analyse aan zijn eigen 
lectuur van  Goethe’s Faust.

*

Boehms vroege teksten kregen de laatste jaren een nieuwe actualiteit. Toen 
Bernard Stiegler enkele jaren terug  Boehms artikel Pensée et technique las 
vertrouwde hij me toe dat hij jarenlang naar een dergelijke interpretatie van 
Heidegger had gezocht, en dat hij enkel iets in die richting had gevonden 
bij Jacques Taminiaux.1 De publicatie van Agambens tekst over  Boehm in 
L’uso dei corpi (2014) is van een andere orde. Het gaat om een interpretatie 
van  Boehms lectuur van Aristoteles’ Metafysica Z3 (1965). Daarin bespreekt 
 Boehm het spanningsveld tussen de grondslag en het wezen, een spannings-
veld dat de basis vormt van Agambens onderzoek naar homo sacer. Een der-
de actualiteit bevestigt de recente belangstelling voor Boehms vroege werk. 
Dit jaar werd het artikel ‘Deux points de vue: Husserl et Nietzsche’2 (1962) als 
openingstekst gebruikt in een colloquium, gewijd aan Husserl en  Nietzche, 
georganiseerd in Louvain La Neuve.

De teksten die hiermee in de aandacht kwamen waren ooit nauw met elkaar 
verbonden. Ze verschenen omstreeks dezelfde tijd en vormden in een zekere 
zin de basis van  Boehms filosofisch standpunt. Dat geldt in het bijzonder 
voor ‘Deux points de vue: Husserl et Nietzsche’, waar  Boehm voor de eerste 
maal zijn stelling over de grond verhoudingen naar voor schuift. Deze stel-
ling, die iets zegt over het onderscheid tussen oorzaken en mogelijkheids-
voorwaarden, luidde daar als volgt: ‘fundamenten funderen hun oorzaken, 
oorzaken veroorzaken hun fundamenten.’ Zij vormde  Boehms bijdrage om 
een ‘stap terug’ te zetten uit de metafysica.3 De implicaties van deze stel-
ling zouden pas later komen. Enerzijds kregen ze een kritische uitwerking in 
 Boehms Kritiek der grondslagen van onze tijd (1974, 1977), Aan het einde van 
een tijdperk (1984), Dwaalsporen (2000), Tragiek (2001, 2009), De dialektiek 

1 Boehm, R. (1960). ‘Pensée et technique: notes préliminaires pour une question touchant la 
problématique heideggerienne.’ in Revue Internationale de Philosophie, 52/2, 194-220.

2 Voor het eerst gepubliceerd in Archivio di Filosofia, 1962, fasc. 3.
3 Boehm R., De dialektiek en het einde van de ontwikkeling, §7,III.
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en het einde van de ontwikkeling (2005), in Ekonomie en metafysiek (2004) 
en Schijnbare Werkelijkheid (2014, 2016). Anderzijds kwam een construc-
tieve uitwerking ervan in Topica (2002, 2012), Politiek (2002) en Schets van 
een Poietiek (2006). Heel wat van dit werk inspireerde de bijdragen tot deze 
bundel.

*

Ons gebruikelijk begrip van waarheid stelt de adequatie van de voorstelling 
met het object voorop. Zo’n overeenstemming gaat ervan uit dat iets zich 
volstrekt éénzijdig aan ons kan opdringen. In zijn laatste essay, Schijnbare 
werkelijkheid, antwoordt  Boehm dat iets dergelijks niet bestaat. Maar indien 
we zouden willen samenvatten wat Rudolf  Boehms denken zijn leven lang 
in de ban hield, dan is het niettemin deze vraag: of er iets is dat zich vanuit 
zichzelf aan ons opdringt – iets wat moet zijn?

Bij de voorbereiding van dit boek rees de vraag welke titel het zou krijgen. 
 Boehms stelde voor Wat moet zijn? En hij verwees daarbij naar de laatste 
beweging van het zestiende strijkkwartet van Beethoven waar deze vraag in 
muziek werd gezet.4 Wat kan het betekenen dat iemand die zijn leven lang 
bemoeid is om op deze vraag filosofisch te antwoorden tenslotte te rade gaat 
bij een toondichter? Wat is er in de vorm van de muziek dat  Boehm naar 
een laatste antwoord wenkt? Wellicht is iets van een antwoord te vinden in 
zijn beschouwing over de muziek in Schets van een Poietica (2004, 2006). Hij 
noemt er de kunst van de muziek het plaatsen van toon en ritme. De nood-
zakelijkheid van zo’n gestemdheid is de eigenlijke vinding van de muziek. 
Volgens  Boehm schommelt ze tussen een kennisname van de werkelijkheid 
en de verzuchting deze werkelijkheid alsnog te veranderen. Maar de muziek 
zou ons bovendien terugvoeren naar ‘ons levensgevoel zelf’. Hierover zegt 
 Boehm het volgende: de muziek is ‘de enige kunst die geen andere kunst 
meer vooronderstelt’. 

In welke zin zou de muziek dan een bijzonder antwoord kunnen geven op de 
vraag ‘wat moet zijn?’ Wellicht is het antwoord te zoeken in de gestemdheid, 
en meer bepaald in de grondstemming die naar ons ‘eigenste kunnen-zijn’ 
(Heidegger) verwijst. Volgens Heidegger is onze eigenste mogelijkheid ons in 
een stemming gegeven. Wanneer  Boehm stelt dat de muziek het levensgevoel 

4 Zie laatste beweging van Beethovens laatste strijkkwartet opus 135.
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zelf bewerkt dan duidt hij op een gevoeligheid die ons altijd al opent voor 
een ander zijnde. Wellicht is het dit ‘voor ons’ van de gevoeligheid dat steeds 
weer vanuit onszelf zich aan onszelf opdringt. Het is de grondslag van de 
fenomenologie waaraan  Boehm zijn leven lang heeft gewerkt. 

*

Ik wil graag gebruik maken van deze gelegenheid om mijn dank te betuigen 
voor alle mensen die, vernoemd of onvernoemd, dit boek hebben mogelijk 
gemaakt. In het bijzonder Veerle Thielemans, Sonja Lavaert, Christian Van 
Kerckhove, Willy Coolsaet, Bart Buseyne, Lode Frederix en Judith Wambacq. 

Paul Willemarck
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