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1. Kunst en esthetiek zijn voor de moderne filosofie niet zomaar thema’s. Ze vormen 
haar thema bij uitstek. Want als ze het daarover heeft, heeft ze altijd ook en vooral 
over zichzelf. Onrechtstreeks weliswaar, zeer zelden openlijk, maar daarom des te 
efficiënter. Alsof ze met haar interesse voor het problematische statuut van de 
moderne esthetiek vooral haar eigen problematisch statuut bezweert. ‘Kunst’ is een 
uitgelezen alibi voor de filosofie om heel wat over zichzelf kwijt te kunnen zonder het 
rechtstreeks over zichzelf te moeten hebben. 

  
2. Wat is het probleem van de moderne filosofie? Dat ze, door modern te worden, haar 

oude wijsgerige droom heeft moeten laten varen, haar droom niet meer te moeten 
dromen: haar droom niet langer wijsheid te begeren, maar die te bezitten.  

 
3. Zowel in de antieke tijd als in de middeleeuwen hield de filosofie haar droom voor 

gerealiseerd: in feite dacht ze zichzelf niet als wijsbegeerte, maar als wijsheid, 
wetenschap. Plato en Aristoteles, en in hùn spoor Augustinus en Thomas van Aquino, 
dachten de wijsbegeerte vanuit datgene waar die begeerte naar uitging. Het verlangen 
naar een waar inzicht werd verondersteld gegrond te zijn in datgene waarin men 
inzicht wilde, in de waarheid en de werkelijkheid zelf.  

 
4. De moderniteit – inclusief haar filosofie – begint op het moment dat die 

veronderstelling inderdaad als een pure veronderstelling wordt aangezien. De eerste 
aanzet daartoe is het 14de eeuwse nominalisme van Willem van Occham. Als de 
dingen Gods werk zijn, kunnen we hun essentie, hun zijnskern, niet kennen. God is 
immers onkenbaar. We kunnen zijn handtekening die in de kern der dingen verscholen 
ligt niet lezen. Uit respect voor Zijn Majesteit, moeten we ons houden aan wat hij ons 
laat zien, aan de oppervlakkigheid van de waarneming.  

 
5. Occhamist Luther en de reformatie trokken de conclusies van dit nominalisme voor 

het domein van de religie. Een eeuw later werd het het paradigma voor de nieuwe, 
moderne wetenschap. In het London van zijn tijd werd Newton als de nieuwe Mozes 
onthaald: zijn ware (protestantse) geloof had de wetenschap bevrijd van de pretentie 
het over de essenties te moeten hebben. Het universum was een eindeloze 
‘oppervlakkigheid’ die je exclusief naar haar uiterlijk protocol diende te benaderen. 
De valbeweging van de appel heeft niets te maken met zijn essentie: je moet 
oppervlakkige eenparigheid van zijn beweging vaststellen: meer hoeft een modern 
weten niet.  

 
6. Immanuel Kant levert de filosofische legitimatie voor de moderne, newtoniaanse 

zijnsleer/fysica. Het zijn is enkel te kennen in zijn verschijnen, in zijn fenomenaliteit. 
De dingen zelf vallen buiten ons kenbereik.  

 
7. Tenzij het fenomeen mooi wordt bevonden. Dan plooit het oordeelsvermogen reflexief 

op zichzelf terug en kunnen we niet anders dan voelen hoe er toch een essentiële band 



tussen de fenomenen moet bestaan en hoe ook ons eigen kenvermogen daar wezenlijk 
mee gelieerd moet zijn. 

 
8.  

-  Het schone geeft ons ‘voeling’ met de essentie.  
-  Het schone geeft ons voeling met het feit dat de essentie enkel een gevoel is.  

 
9. Tussen die twee polen situeren zich de diverse discoursen over kunst, inclusief dat van 

de filosofie. Oog in oog met het schone en gedwongen tot een esthetische oordeel, 
krijgt de filosofie opnieuw voeling met haar oude droom om niet langer wijsbegeerte 
maar wijsheid en inzicht te zijn. En  

- ofwel voelt ze datgene waarvan ze droomt,  
-  ofwel voelt ze dat ze droomt. 

 
10. In het eerste geval interpreteert ze haar gevoel als wat haar voeling geeft met wat 

voorbij de fenomenen ligt, met wat die bij elkaar houdt en ook het kennende subject in 
dit geheel een plaatsje geeft.  

 
11. In dit geval is de kans groot dat de moderne filosofie haar reflectie over kunst gaat 

aanwenden als een alibi om een confrontatie met haar eigen problematische 
moderniteit uit de weg te gaan. De kunst verleent haar dan de mogelijkheid om te doen 
uitschijnen dat ze het over iets heeft dat voorbij de beperkte greep van onze technisch 
wetenschappelijke kennis reikt en dat de filosofie, samen met de kunst, méér kan dan 
anderen kunnen.  

 
12. In het tweede geval – wanneer de filosofie, voeling krijgend met haar oude droom, 

voelt dat ze droomt – interpreteert ze haar gevoel als slechts een gevoel, dit wil zeggen 
een gevoel dat enkel op zijn eigen voelen kan terugplooien en dus niet op wat het 
meent te voelen. Het is de ervaring van de droom als droom en het confronteert de 
wijsbegeerte met het feit dat ze nooit anders dan begeerte kan zijn, dat ze niet kan 
vooruitlopen op wat ze begeert om zich van daaruit te definiëren.  

 
13. Een filosofisch discours dat zich zo uitlaat, wendt kunst niet als een alibi aan. Maar het 

zal wel mager blijven in wat het over de kunst te zeggen heeft. En vanuit de kunst zal 
het vaak frustratie oproepen omdat het die kunst niet het soort legitimatie geeft die 
haar van haar problemen af helpt.  

 
14. Het meest laveert een  filosofisch discours ergens tussen de twee posities en mengt 

subtiel de bescheidenheid waartoe het filosofisch discours haar noopt met de 
pretentieuze suggestie toch iets méér te zeggen als waar ‘gewone’ filosofie en 
wetenschap in staat zijn.  

 
15. De speciale status van het woord ‘gevoel’ speelt daarin een cruciale rol. In de moderne 

filosofie is in het ‘voelen’ – in de lichamelijke conditie van de gewaarwording en het 
affect – een oplossing gezocht om te ontsnappen aan onhoudbare pretenties van de 
moderne rationaliteit. Het is hier niet de plaats om die fenomenologische en 
postfenomenologische filosofieën aan een kritische onderzoek te onderwerpen. Alleen 
moet gezegd dat de wijze waarop in de meer vulgariserende filosofieën naar het 
gevoel verwezen wordt, vaak schaamteloos suggereert hoe dat gevoel een authentieke 
relatie met een authentieke realiteit toelaat. Het fameuze spreken ‘vanuit de buik’ sluit 



naadloos aan bij het ‘voor zich laten spreken van het kunstwerk’ en ontkent zonder 
meer de voor de moderniteit typische cesuur die mijn relatie tot de realiteit kenmerkt.   

 
 
   
 


