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Filosofen mengen zich in het interculturele debat

In politieke en wetenschappelijke debatten wordt de huidige tijd vaak 'het tijdperk van de multiculturaliteit' genoemd. De filosofie houdt zich tot nog toe meestal afzijdig van deze debatten. Dat is niet terecht, want het gaat hierbij om 'wezenlijke' vragen. De wereld is klein geworden, het is gemakkelijk met behulp van moderne communicatie- en transportmiddelen grote afstanden snel te overbruggen. Op economisch, politiek, technisch, wetenschappelijk en cultureel gebied is het gebruikelijk mondiaal of - met Heidegger te spreken - 'planetair' te denken. Veel problemen zijn alleen op mondiaal niveau adekwaat te doordenken: voedselproductie en -verdeling, bestrijding van armoede en overbevolking, ontwikkeling en beheersing van de wapentechnologie, toepassingen van medische, natuurkundige en sociaalwetenschappelijke resultaten van onderzoek en ook het omgaan met en de bepaling van de rol van de kunst in het openbare leven. Ten opzichte van deze problemen, waarvan hier en zeer algemene en toevallige opsomming is gegeven, is het onvermijdelijk dat er een samenwerking plaats vindt op internationaal niveau. Deze samenwerking kan alleen goed verlopen als daarbij rekening wordt gehouden met de culturele verschillen tussen de verschillende landen, clusters van landen en werelddelen. Daarom ist het belangrijk het vraagstuk van interculturaliteit aan de orde te stellen. Hoe kunnen mensen van verschillende culturen met elkaar omgaan en hoe behoren zij dat te doen? Deze vraag is zeker ook door filosofen aan de orde te stellen. Als filosofen van verschillende culturen tot een samenwerking komen, staan vanzelf de principes van interculturele communicatie ter discussie, waardoor de interculturele filosofie op dat gebied een kritische en misschien ook een voorbeeldfunctie kan vervullen.     
	De gigantische vluchtelings- en migratiestromen van de tweede helft van de 20e eeuw hebben ertoe geleid dat op het gebied van vele landen mensen uit zeer verschillende culturen samen moeten leven. Ook dit verschijnsel van multiculturaliteit levert de nodige problemen op, waarvan op dit moment niemand kan zeggen, hoe zij opgelost kunnen worden. Discriminatie leidt tot geweldpleging, die tussen het weigeren van een woning of een werkplaats aan de ene kant en bomaanslagen of lichamelijke verminking aan de andere kant vele variaties kent. De gangbare politieke reacties op deze problemen werden in de jaren 70 en 80  als 'minderhedenbeleid' samengevat, tot dit begrip als discriminerend werd ervaren. Sindsdien schommelen de diverse posities tussen het eisen van 'integratie' en het toestaan van het 'behoud van culturele identiteit'. Grotendeels zwijgt de filosofie ook ten opzichte van de vragen die hierdoor zijn gesteld. Als uit de beginnende interculturele communicatie van filosofen voor de oplossing van deze vragen iets kan worden geleerd, is het in de eerste plaats dat op een voorzichtige en open manier naar wegen moet worden gezocht, hoe de moeilijkheden inherent aan het vermijden van discriminatie kunnen worden overwonnen. In de tweede plaats moet duidelijk zijn dat binnen een min of meer ongestructureerde multiculturaliteit nauwelijks zinvolle strategieën voor de oplossing van de bestaande problemen kunnen worden bedacht. Als een open dialoog tussen culturen die duidelijk verschillend zijn, op gang komt, is het veelvoud van culturen niet alleen als probleem of als gevaar te beschouwen, maar ook als voordeel en als verrijking, omdat hierdoor vanuit verschillende uitgangspunten gewerkt kan worden aan de vorming van de multiculturele maatschappij.






	Door deze schets van het interculturele debat en de rol  die de filosofen erin spelen of juist niet spelen, wil ik niet de indruk wekken, dat de filosofen de taak of de mogelijkheid zouden hebben, oplossingen voor de aangegeven economische, politieke, technologische of welke problemen dan ook te bedenken en aan te dragen. Waarom het mij gaat, is de opening van het interculturele debat op het gebied van de filosofie zelf. Hoe dit debat via meer toegepaste theorievormen of ook anderszins uitstraalt op het economische, politieke of culturele gebied en op het algemene bewustzijn zal dan moeten blijken. Een zekere sturende activiteit zal hierin soms mogelijk en nodig zijn, maar de praktische gevolgen van de filosofische theorie kunnen zeker niet in hun totaliteit worden gepland of voorspeld. In tegendeel, het is een verkeerde dichotomie, praktijk en theorie op deze manier tegenover elkaar te stellen. Het filosoferen vormt zelf een bepaald soort praktijk en daarbinnen speelt een bepaald type politiek, die beiden verweven zijn met de praktijk en politiek op andere gebieden. 
	De opening van het interculturele debat op het gebied van de filosofie houdt in dat filosofen van een bepaalde cultuur zich met de filosofieën van andere culturen op een grondige manier bezig gaan houden. De bereidheid hiertoe zal des te groter zijn naar mate de eigen traditie kritisch wordt gezien en de beperkingen ervan worden onderkend. In eerste instantie gaat het om het verwerven van kennis en om een poging, andere filosofieën te begrijpen. Vanuit de Westerse filosofieën worden al sinds meer dan honderd jaar Oosterse filosofieën bestudeerd. En er wordt via godsdienstfilosofische studies vanuit het Westen kennis genomen van islamitische theologie en filosofie. Maar het is ook noodzakelijk Afrikaanse, Zuidoostaziatische, Midden- en Zuidamerikaanse filosofieën en de filosofieën van andere werelddelen of culturen te bestuderen. In mijn boek Philosophie in Afrika - afrikanische Philosophie (Frankfurt a.M./New York 1991) heb ik een poging gedaan, aan het begrijpen van de filosofie van een andere cultuur in deze brede zin te werken en  het veld te verkennen van de studies die daarvoor kunnen worden gebruikt. 




	Voorwoord

	Deze eerste stap op het gebied van intercultureel filosoferen heeft tot de volgende inzichten geleid. De toenadering tot de filosofie van een andere cultuur brengt met zich mee dat men de eigen filosofische traditie anders gaat zien. Aan de ene kant wordt men gesensibiliseerd voor vergeten, miskende of minder belangrijk geachte motieven binnen de eigen traditie. Aan de andere kant wordt de kritiek ten opzichte van de heersende stromingen van deze traditie verduidelijkt en versterkt; met name een zelfkritiek ten opzichte van het eigen verleden van de Westerse filosofie is onvermijdelijk, die daarop slaat, dat sinds de Verlichting - op de meest duidelijke en radicale manier door Hegel en Heidegger - de Europees-westerse filosofie als uniek in de wereld wordt beschouwd. Deze dubbele terugkeer tot het eigene uit een eerste verkenning van de filosofie van een andere cultuur, maakt het mogelijk, de onderneming van een inter-culturele filosofie in meer algemene termen te beschrijven, de plaats van het 'tussen' nader te bepalen. 
	Deze tweede stap, waardoor aan de beschreven taak wordt gewerkt, is in een bundel gedocumenteerd, die ook noodzakelijke aanvullingen van het eerste Afrika-boek bevat: Die Dimension des Interkukturellen. Supplemente und Verallgemeinerungsschritte (Amsterdam/Atlanta, GA 1994). Van begin af aan heb ik gesteld dat de interculturele filosofie of de weg daar naartoe dialogisch zou moeten zijn. Dat betekent: de filosofieën van andere culturen worden niet alleen als een onderwerp van vergelijking gezien, zoals dat in de 'comparatieve' filosofie gebeurt, die zich er verder meestal toe beperkt Westerse en Oosterse filosofieën met elkaar te vergelijken. Het is ook niet voldoende bepaalde motieven uit andere filosofieën over te nemen, omdat deze in de eigen filosofische traditie ontbreken of onderbelicht zijn gebleven. Dit laatste vinden wij al bij Schopenhauer en Nietzsche ten opzichte van het niets en van het lijden, bij Bataille en Barthes ten opzichte van het offer en de leegte of bij Merleau-Ponty ten opzichte van de inhoud van prereflexieve lagen van het bewustzijn. Het hoort bij een dialoog, dat men ervan uitgaat dat de ander iets tegen mij te zeggen heeft dat ik niet ook zelf tegen mij zou kunnen zeggen. Daardoor kan een verrijking van mijn bewustzijn ontstaan of ik kan tot het inzicht komen dat de ander iets zegt waaraan ik in mijn bewustzijn of mijn begripsvermogen (tot op dat moment) geen plaats kan geven. Het laatste zou als onbegrepen in mijn bewustzijn als het ware als een 'erratisch blok' aanwezig worden gesteld. 

	Dialogen


	Voorwoord

	Na een eerste kennismaking met de filosofie van een andere cultuur (de eerste stap, die in de richting naar een andere cultuur toe werd gezet) en na de beschreven dubbele terugkeer naar de eigen cultuur en filosofie (de tweede stap, die in de omgekeerde richting leidt), gaat het duidelijk worden, hoe de intercultureel filosofische dialoog eruit kan zien, welke onderwerpen aan de orde komen en hoe de dialoog verloopt. Het is de bedoeling dat deze derde stap op weg naar een interculturele filosofie (waarin een tweerichtingsverkeer plaats gaat vinden) in dit boek gezet zal worden. Hierbij wil ik mij aan de regel houden dat de ander met wie men spreekt, het eerste woord mag hebben. Om die reden is de titel van dit boek in een Afrikaanse taal geformuleerd: Mazungumzo. Dit woord is uit het Swahili, een taal die in verschillende Oostafrikaanse landen (Tanzania, Kenia en Uganda) wordt gesproken, en betekent: dialoog, conversatie, heen en weer praten. Het geluid van de mensen (het voorzetsel Ma geeft aan dat het om mensen gaat), die in gesprek zijn, klinkt als een zoemen, dat op een evenwichtige, zeer vergelijkbare, maar niet identieke manier (zun - gum - zo) heen en weer gaat. De gesprekspartner, de Afrikaanse filosofie met haar hoofdstromingen, wordt allereerst aan de lezer voorgesteld. Hierbij wordt vragenderwijs de stelling geïntroduceerd, dat de verschillende richtingen binnen de Afrikaanse filosofie herkenbaar zijn als Afrikaans omdat zij min of meer als wijsheidsleer geformuleerd worden (1a). Omdat de traditioneel Afrikaanse filosofie van enkele uitzonderingen afgezien primair mondeling is overgeleverd, is een methodologische overweging nodig, welke bronnen van filosofie in deze overlevering aan te treffen zijn en hoe deze gebruikt kunnen worden. Hierbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan spreekwoorden als (bronnen van) filosofie (1b).
	In de intercultureel filosofische arbeid treden verder een aantal onderwerpen op de voorgrond waarover dialogen tussen Afrikaanse en Westerse filosofieën nodig en nuttig blijken te zijn: de waarheid (2), de tijd (3), de gemeenschapszin of het 'wij' (4), familie - volk - natie als kernbegrippen van het sociaal politieke denken (5), socialisme en democratie (6), de ontwikkeling uit filosofisch pesrpectief (7), de eenheid van esthetiek en moraal (8), de onzichtbare wereld van de geesten (9) en het denken van de dood (10). Deze onderwerpen komen achtereenvolgens in de hoofdstukken van dit boek ter sprake. De hoofdstukken 3, 5, 9 en 10 zijn in het Nederlands geschreven, terwijl de hoofdstukken 1a en b, 2, 4, 6 en 8 teruggaan op een Duitstalige versie en hoofdstuk 7 op een Engelstalige versie, die telkens in andere conteksten geschreven zijn. Omdat deze hoofdstukken ooit als zelfstandige teksten of in andere contexten zijn geschreven, zullen af en toe herhalingen niet te vermijden zijn. Alle hoofdstukken zijn echter opnieuw doorgezien en gedeeltelijk herschreven, waarbij het dialoogaspect duidelijk(er) naar voren wordt gehaald. Voor een nadere verantwoording verwijs ik naar de gegevens over 'Ontstaansgeschiedenis van de teksten' aan het einde van dit boek. 






	Dat de bundeling van deze onderwerpen en de specifieke uitwerking van het dialogische karakter in het Nederlands verschijnt, doet recht aan het feit dat ik aan het opzetten van het vak 'interculturele filosofie' vanaf 1990 aan een Nederlandse wetenschappelijke instelling, de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rotterdamse universiteit, heb mogen werken, wat voor een groot gedeelte door de steun van de 'Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam' mogelijk werd gemaakt. Ook de onderafdeling Afrika van de afdeling Buitenlandse Betrekkingen in het 'Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen' heeft aan deze onderneming  herhaaldelijk steun geboden.
	Het gaat bij de genoemde dialogen in elk geval om onderwerpen, die vanuit de veronderstellingen van de Westerse noch van de Afrikaanse filosofische tradities op een toereikende of bevredigende manier behandeld kunnen worden, zodat door de inbreng vanuit de andere traditie het arsenaal wordt uitgebreid, dat bij een meer toereikende of meer bevredigende behandeling kan worden gebruikt. Het blijken dus onderwerpen te zijn, waar zowel Afrikaanse als ook Westerse filosofen belang bij hebben, waaraan daarom door gemeenschappelijke inspanningen gewerkt moet worden. Ook al zijn het kernbegrippen van het Afrikaanse en het Westerse denken, die in de verschillende dialogen aan de orde komen, toch wordt ten opzichte daarvan telkens alleen maar een segment uit een mogelijk bredere en meer omvattende behandeling in de Afrikaanse en de Westerse tradities aan de orde gesteld. In bepaalde gevallen staan de begrippen op de voorgrond zoals die in contexten van het Afrikaanse denken voorkomen, in bepaalde andere zoals zij door Westerse auteurs of denkrichtigen worden gebruikt. De keuze van de begrippen en ook van de auteurs of denkrichtingen die aan de orde komen, is uiteraard sterk door mijn inschatting van hun betekenis en ook door mijn kennisstand bepaald. Ik wil benadrukken dat hierdoor over een andere keuze geen oordeel is geïmpliceerd en vooral dat het niet de bedoeling is om wie dan ook van de dialogen uit te sluiten. Deze Dialogen tussen Afrikaanse en Westerse filosofieën vormen niet meer dan een bescheiden voorbeeld van de taak, de filosofie een interculturele dimensie te geven en naar een filosofisch vertoog toe te werken, dat de uitdrukking is van een 'planetair denken' zonder het specifieke en bijzondere van de verschillende filosofische tradities daarbij prijs te geven.          
	De 'filosofische Noord-Zuid-dialoog'  moet echter niet, zoals E. Dussel voorstelt als een 'filosofie van de bevrijding' vorm worden gegeven. (Auf dem Weg zu einem philosophischen Nord-Süd-Dialog. Einige Diskussionspunkte zwischen der 'Diskursethik' und der 'Philosophie der Befreiung'. In: A. Dorschel/M. Kettner/W. Kuhlmann/M. Niquet (red), Transzendentalpragmatik. Frankfurt a.M. 1993, p. 378-396.) Ten eerste hecht ik eraan dat het vele verschillende dialogen zijn die gevoerd moeten worden. Deze zijn niet ingebed in een 'onbeperkte kommunikatiegemeenschap', maar spelen uiteindelijk tussen concrete gesprekspartners met specifieke, culturele achtergronden. Als er een overkoepelende instantie is, zie ik die in het wijsgerig-anthropologische gegeven, dat Hölderlin in een ontwerp voor de hymne An Christus geformuleerd heeft: de wijze waarop 'wij' (de mensen als mensen) taal hebben, is zo te beschrijven dat  'wij een gesprek zijn en naar elkaar kunnen luisteren'.  (Zie M. Heidegger: Das Sein des Menschen als Gespräch. Hörenkönnen und Sprechen. In: Hölderlins Hymnen »Germanien« und »Der Rhein«. Gesamtausgabe. Deel 39. Frankfurt a.M. 1980, p. 68-71.) Als een bijdrage aan het 'gesprek-zijn' in die zin, wil ik graag de hier gepresenteerde dialogen begrepen weten.  
	Ten tweede is bij de intercultureel filosofische dialogen eerder het beginsel van de gelijkheid aan de orde dan dat van de vrijheid. Filosofie deelt met de democratie de veronderstelling, dat iedereen het recht van spreken heeft. Derrida heeft in dit verband een verschil gemaakt waardoor het recht van spreken daaraan gebonden wordt, dat dit spreken in het kader van een filosofisch resp. politiek gesprek plaats vindt. (Zie J. Derrida: La démocratie à venir: droit de la langue, droit à la langue. In: Du droit à la philosophie. Parijs 1990, p. 41-54.) Gelijkheid bestaat niet zonder verschil; wij blijven gelijkheid veronderstellen, omdat er telkens verschillen zijn. Zo gezien is gelijkheid in de intercultureel filosofische dialogen, evenals de democratie: 'à venir', dat wil zeggen zij is er doordat zij toekomst ('avenir') blijft.
	Ten derde is de Noord-Zuid-dichotomie geen adekwate beschrijving van de huidige situatie. In een publicatie van de 'Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung' benadrukt A. Wiegand-Kanzaki terecht dat het Noorden niet alleen in het Zuiden is binnengedrongen, maar ook het Zuiden in het Noorden. Dat is juist het kenmerk van de multiculturele maatschappijen zoals die wereldwijd bestaan. Het mengproces is volop gaande; in dit verband zijn 'eilanden' van zuidelijke mensen in het Noorden ontstaan en omgekeerd. Door een ondubbelzinnige scheidslijn te trekken tussen Noord en Zuid blijft de ander 'buiten' en in dat buiten kunnen zowel de eigen angsten en haatgevoelens als ook de wensbeelden en utopieën worden geprojecteerd.. Zie E. Deutscher (red): Welche bewußten oder unbewußten Normen des Nordens prägen die Nord-Süd-Beziehungen? Bonn 1995, p. 75. De stelling van N. Alexander uit Zuidafrika (in dezelfde publicatie), dat zich binnen de multiculturele maatschappijen een Westerse 'kerncultuur'  uitgekristalliseerd zou hebben, waarnaast telkens 'regionale culturen' een bijkomende betekenis  zouden hebben, kan ik echter niet onderschrijven.. A.w., p. 33. Volgens mij gaat het er veeleer om, elke vorm van superioriteitsdenken te vermijden en het resultaat van de wederzijdse benvloedingen open te houden. 
	Verder is het nodig op te merken dat het bij de 'dialogen tussen Afrikaanse en Westerse filosofieën' niet om een hermeneutische onderneming gaat. In ieder geval moet de universaliteitsaanspraak van de hermeneutiek, die ervan uitgaat dat de ander - in welke context of cultuur die ook staat - principieel 'verstaanbaar' is, worden afgewezen. H.G. Gadamer, een leerling van Heidegger, die in zijn boek Wahrheit und Methode (Tübingen 1960) de grondslagen van een hermeneutische filosofie heeft gelegd, verdedigt deze universele verstaanbaarheid. (Replik. In: K.O. Apel e.a., Hermeneutik und Ideologiekritik. Frankfurt a.M. 1971, p. 289-292.) Deze premisse kan door de interculturele filosofie echter niet worden gedeeld. De ander van een andere cultuur blijft misschien meer vreemd en buiten de mogelijkheid van het verstaan dan dat begrip of zelfs gedeeld begrip tot stand zullen komen. In principe alles willen en kunnen verstaan moet in de context van de intercultureel filosofische arbeid inderdaad als een uiting van de 'goede wil tot macht' worden beschouwd, zoals Derrida ooit het project van Gadamer typeerde. (Guter Wille zur Macht (I). Drei Fragen an Hans-Georg Gadamer. In: Ph. Forget (red), Text und Interpretation. München 1984, p. 56-58.) Uiteraard zal er in de intercultureel filosofische dialogen ook iets moeten worden begrepen. Anders praten de dialoogpartners volledig langs elkaar heen. Maar de verwachting zal niet uitkomen dat een dialoog telkens tot een 'horizonversmelting', een nieuwe derde positie gaat leiden, waarin de twee oorspronkelijke opvattingen verenigd zijn. Wat het resultaat zal zijn, is nauwelijks te voorspellen en is vermoedelijk in verschillende gevallen ook verschillend van aard. Zeker zal de impasse, waarin zowel het Afrikaanse alsook het Westerse denken ten opzichte van veel vitale vraagstukken verkeert, niet door een samenvoeging van beide tradities zonder meer overwonnen kunnen worden. 
	Hölderlin zegt in het genoemde fragment juist niet, dat wij, de wezens die taal hebben, op de wijze dat wij een 'een gesprek zijn', elkaar kunnen verstaan, maar dat wij 'naar elkaar kunnen luisteren'. Waar het op aankomt in een interculturele dialoog - en dat geldt niet alleen voor de beginfase ervan - is het kunnen luisteren. Dat wil zeggen, het (willen) verstaan uitstellen terwille van een blijven luisteren, ook al is het gehoorde niet of nog niet in een samenhang te plaatsen waarin het begrepen kan worden. Deze 'methodologie van het luisteren' heb ik herhaaldelijk benadrukt en in dit verband wel ook ervan gesproken, dat 'binnen de dialoog ... een primaat van het luisteren' in acht moet worden genomen.. Philosophie in Afrika - afrikanische Philosophie, a.p., p. 8; zie verderop in deze band het hoofdstuk 1a: Afrikaanse filosofie als wijsheidsleer? Inleiding.  
	Daarmee is echter de bruikbaarheid van de hermeneutiek alleen ten opzichte van de interculturele communicatie in sterke mate ingeperkt. Er zijn richtingen binnen de Afrikaanse filosofie die zich intracultureel veel van de hermeneutiek bedienen. In de jaren 70 en 80 geldt dit voor een aantal filosofen in Kinshasa, die vooral in de boekenreeks Recherches Philosophiques Africaines publiceren. O. w'Oleko Okolo formuleert de principes van een kritische Heidegger-receptie door Afrikaanse filosofen zoals die vooral in Kinshasa heeft plaats gevonden. De 'theorie van de traditie en de taal', dat wil zeggen de hermeneutische impact van Heideggers filosofie, beoordeelt hij hierbij duidelijk positief (Afrikanische Heidegger-Rezeption und -Kritik. In: D. Papenfuss/O. Pöggeler (red), Zur philosophischen Aktualität Heideggers. Deel 3: Im Spiegel der Welt: Sprache, Übersetzung, Auseinandersetzung. Frankfurt a.M. 1992, p. 265.) De hermeneutische studies ten opzichte van het Afrikaanse denken die op basis daarvan zijn uitgevoerd, zijn documenten van een eigen praktische interpretatie-arbeid, waardoor het corpus van teksten en de lijst van onderwerpen worden omschreven die in de Afrikaanse filosofe aan de orde moeten komen. Meer recent heeft T. Serequeberhan, die aan het Hampshire College in de USA doceert, vanuit hermeneutische uitgangspunten een presentatie van het verschijnsel 'Afrikaanse filosofie' gepubliceerd, in het bijzonder van de theoretische onderbouwing van de strijd voor politieke onafhankelijkheid door Senghor, Fanon, Cabral e.a.: The hermeneutics of African philosophy. Horizon and discourse. (New York/Londen 1994.)
	Ook het latere werk van K. Wiredu, die uit Ghana stamt en nu in Tampa (Florida) doceert, kan als belangrijke hermeneutische arbeid worden aangemerkt. Nadat hij in zijn boek Philosophy and an African culture (Cambridge 1980) sterk door de Angelsaksisch analytische filosofie beïnvloed bleek te zijn, heeft hij later juist pogingen ondernomen, kernbegrippen van het Afrikaanse denken in het Engels te expliciteren. Omgekeerd heeft hij laten zien hoe belangrijke begrippen van het Westerse denken die lange tijd onzorgvuldig en verkeerd in Afrikaanse talen - vooral ook in verband met vertalingen van de Bijbel - werden overgezet, op een adekwate manier in een Afrikaanse taal (in zijn geval in het Twi, de taal van de Akan) zouden moeten worden verwoord. Daarmee is een uiterst moeilijk project geviseerd, waarvan enkele voorbeelden al zijn uitgevoerd: Formulating modern thought in African languages. Some theoretical considerations. In: V.Y. Mudimbe (red), The surreptiitous speech. Chicago/Londen 1992, p. 301-332. Deze voorbeelden laten zien hoe moeilijk het is, een brug te slaan van een Afrikaanse naar een Westerse taal en omgekeerd, als het om de preciese inhoud van bepaalde begrippen gaat. Vergeleken bij deze onderneming blijven de dialogen die hier gepresenteerd worden veel meer aan de oppervlakte, omdat aan de kant van de dialoogpartners alleen maar Engels-, Frans- of Duitstalige teksten of discussiebijdragen van Afrikaanse filosofen worden gebruikt, en begrippen uit Afrikaanse talen hooguit incidenteel worden aangehaald, via de interpretatie die daarvan in de genoemde Westerse talen worden gegeven.
	Dat de hermeneutiek binnen de Westerse filosofie - eveneens vooral intracultureel - een erkende rol speelt, behoeft geen betoog. Vanuit de inperking van de bruikbaarheid van de hermeneutiek voor de interculturele filosofie wordt echter ook de intraculturele betekenis van deze werkrichting gerelativeerd. Als de aanspraak op universaliteit niet langer kan worden aanvaard,  zal ook intracultureel over de grenzen van wat 'verstaan' kan worden en waar een 'verstaan' onbereikbaar lijkt, opnieuw moeten worden nagedacht. Deze taak zou passend een 'Kritiek van de hermeneutische rede' kunnen worden genoemd. 
  	Het sluit aan op deze afgrenzing van de hermeneutiek, dat de taal van de dialogen, die in dit boek bij elkaar worden gebracht, niet een doorlopend argumenterend vertoog kan zijn. Ook al zijn er niet zo veel verschillende tekstniveaus als in mijn eerste Afrika-boek (zie hierboven), is er toch een experimenterend taalgebruik en komen er qua stijl verschillende schrijfwijzen aan de orde om de mogelijkheid, telkens tot een dialoog te komen, te optimaliseren. Zo gezien staan de hoofdstukken van dit boek losser van elkaar dan de opmaak zal doen vermoeden. De achterliggende, compositorische intentie lijkt meer op een lappendeken dan op een ladder, die man op kan klimmen tot men ergens een climax bereikt. Dat betekent dat men al naar gelang waar de belangstelling naar uitgaat, de hoofdstukken in een andere volgorde kan lezen en op een speelse manier aan elkaar kan zetten. De persoonlijke ervaring en de reflectie daarop, waardoor de twee genoemde Afrika-boeken gedeeltelijk het karakter van een filosofisch reisverslag hebben gekregen, is ook voor het vertoog van de hier gepresenteerde dialogen van groot belang.
  	De kernbegrippen, die de onderwerpen van de dialogen vormen, zijn tot op zekere hoogte willekeurig gekozen. De aanleiding is vaak de uitnodiging over een bepaald onderwerp een lezing te houden of een artikel voor een tijdschrift te schrijven. Zeker is de lijst van kernbegrippen die behandeld worden, niet volledig. Andere begrippen zijn denkbaar: het begrip kennis, het begrip en het ethos van de arbeid, verschijnselen als 'witchcraft' (tovenarij) of 'incantation' (bezwering) zijn eveneens van groot belang. De religieuze begrippen worden bewust niet aan de orde gesteld ondanks het feit dat deze begrippen binnen het Afrikaanse denken veelal ook kernbegrippen zijn. De interculturele dialogen op het gebied van de religie zijn namelijk al langer op gang en verder uitgewerkt. In de Nederlandse context verwijs ik o.a. naar het werk van G. ter Haar (Utrecht), A. Houtepen (Utrecht), G. Huizer (Nijmegen), M. Schoffeleers (Utrecht), G. van't Spijker (Zwolle), F.J. Verstraelen (Leiden) en H. Vroom (Amsterdam). Hun teksten kunnen zonder meer als aanvulling gelden op mijn bemoeienissen met het Afrikaanse denken, en ik hoop dat de mijne als een aanvulling op de interculturele dialogen op religieus gebied zullen worden beschouwd. 
	Men zou terecht kunnen vragen of Afrika in deze tijd niet iets anders nodig heeft dan dialogen over filosofische kernbegrippen. Vele Afrikaanse landen zijn tegenwoordig door hongersnoden, burgeroorlogen en economische misere gestigmatiseerd. Zelfs landen die politiek gezien relatief stabiel lijken te zijn zoals Senegal, Ivoorkust en Ghana, Oeganda, Kenia en Tanzania of Zimbabwe, Botswana en het Zuidafrika van Mandela hebben met grote moeilijkheden te kampen, om economisch het hoofd boven water te houden. En dit heeft uiteraard gevolgen voor de materiële voorwaarden waaronder in Afrika filosofie kan worden bedreven. Maar niettemin blijft het nodig de filosofische arbeid in Afrika als positie in het interculturele gesprek au sérieux te nemen. De instanties die de middelen voor ontwikkelingshulp beheren zijn in het geheel niet te overtuigen dat  binnen de universiteiten de filosofie voor steunprogramma's in aanmerking zou moeten komen. Als materiële hulp kan alleen het financieren van wederzijdse studiebezoeken en van samenwerkingsprojecten worden aangeboden. Door de dialogen voort te zetten kan verder iets zichtbaar worden gemaakt van het 'andere' Afrika, dat in het midden van de beschreven noodsituaties een boeiend en, gezien de omstandigheden, bloeiend leven blijft voeren. Uiteindelijk gaat het er ook om, de overtuiging uit te dragen dat in moeilijke tijden het nadenken en het dialogiseren over filosofische kernbegrippen geen overbodige luxe is, maar juist een bijdrage levert aan de taak, de meest algemene en daarom ook meest ver strekkende voorwaarden voor een mogelijke weg in de toekomst te doordenken.
	Gezien de politieke en economische relaties tussen Afrika en het Westen zal het passend zijn, de 'ervaring van het falen', met name op het gebied van de ontwikkelingspolitiek, in de filosofische dialogen op te nemen. In de reeds geciteerde Duitse publicatie spreekt M. Wesseler over een 'cirkel van het falen', die doorbroken kan worden, als daarop wordt gereflecteerd en als hierdoor duidelijk wordt, welke uiteindelijk egoïstische en 'destructieve' neigingen achter de pogingen tot 'hulp' schuil zijn gegaan.. A.w. (in noot 1), p. 73-74. Het zal niet gemakkelijk zijn, alternatieve uitgangspunten voor de ontwikkelingspolitiek te bedenken, die dan ook  in praktijk kunnen worden gebracht.   
    	Gelukkig sta ik met de onderneming, aan deze taak te werken, door een interculturele filosofie op te bouwen of de interculturele dimensie van de filosofie uit te werken, niet helemaal alleen. In de eerste plaats wil ik de leden van de Rotterdamse onderzoeksgroep noemen, die zich vanaf 1990 met het onderwerp 'interculturele filosofie' bezig houdt: D. Tiemersma is vooral op Oosterse filosofieën (India, China en Zuidoostazië) gericht, maar ook in het onderzoek naar Afrikaanse filosofie geïnteresseerd; H.A.F. Oosterling heeft een specifieke deskundigheid op het gebied van de Japanse cultuur en filosofie; E.H. de Schipper concentreert haar bijdrage op een onderzoek naar Westerse uitgangspunten van intercultureel filosofische arbeid. Verder werken C.A.M. Jacobs, J.B.M. van Rijen en J.W.J. van den Oord  regelmatig aan het onderzoek mee. Van de vele publicaties noem ik alleen de dokumentatie van een workshop op de Xe Nederlans-Vlaamse Filosofiedag 1992 te Amersfoort: Bewust zijn van de dood als structurerend element van de cultuur.. H. Kimmerle/E.H. de Schipper/D.Tiemersma/H.A.F. Oosterling: Bewust zijn van de dood als structurerend element van de cultuur. In: E. Heijerman/P. Wouters (red), Crisis van de rede. Perspectieven op cultuur. Assen/Maastricht 1992, p. 389-413.
	In Nederland bestaan op het gebied van de interculturele filosofie contacten met o.a. W. Dupré (Nijmegen), R. Corbey (Tilburg), G. Steunebrink (Nijmegen). Een samenwerking speciaal over Afrikaanse filosofie vindt plaats met P. Boele van Hensbroek (Groningen), B. Ramose (Tilburg) en J. Kluyskens (Leiden), in Duitsland met J. Hengelbrock (Bochum) en G.R. Hoffmann (Berlijn) en in Oostenrijk met Ch. Neugebauer (Wenen). Voor het Nederlandse taalgebied wordt de samenwerking gebundeld in de 'Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Interculturele Filosofie'.
	Inhoudelijk is er een verwantschap met de comparatieve filosofie, die vooral Westerse en Oosterse filosofieën met elkaar vergelijkt. U. Libbrecht heeft in Antwerpen een 'School voor Comparatieve Filosofie' opgericht en een boek Inleiding comparatieve filosofie (deel 1, Assen 1994) gepubliceerd. Het zal uit het bovenstaande duidelijk zijn dat de interculturele filosofie niet alleen wil vergelijken, maar tot dialogen met de filosofieën van andere culturen wil komen, waarbij geen beperking op of specifieke voorkeur voor Oosterse filosofieën bestaat. R.A. Mall, die in Duitsland een 'Gesellschaft für interkulturelle Philosophie' in het leven heeft geroepen, begon eveneens met een speciale gerichtheid op het Oosterse denken. Dit blijkt uit zijn boek Die drei Geburtsorte der Philosophie: Indien, China, Griechenland (Bonn 1991). In meer recente publicaties werkt hij aan de grondslagen van een interculturele filosofie in algemenere zin.. R.A. Mall:  Philosophie im Vergleich der Kulturen. Eine Einführung in die interkulturelle Philosophie. Bremen 1992. Samen met Mall treed ik als editor op van de Studien zur interkulturellen Philosophie (Amsterdam/Antlanta, GA, 1993vv) met bijdragen in de Duitse, Engelse en Franse taal. Van de vele belangrijke leden van de 'Gesellschaft für interkulturelle Philosophie' noem ik B. Waldenfels (Bochum), E. Holenstein (Zürich) en X. Ohashi (Kyoto). F.M. Wimmer (Wenen) heeft in een boek, dat  Interkulturelle Philosophie als titel heeft meegekregen (Wenen 1990), en in andere teksten belangwekkende, systematische en historische studies over dit onderwerp gepubliceerd. Ik vermeld hier de bundel Postkoloniales Philosophieren: Afrika (Wenen/München 1993), die hij samen met H. Nagl-Docekal geredigeerd heeft.
	In de Verenigde Staten van Amerika wordt het vak 'interculturele filosofie' in het academische onderwijs en onderzoek al op bredere schaal beoefend. Ik noem hier als voorbeelden B. Mohanty (Philadelphia, PA), die zich vooral op India richt, en L. Outlaw (Haverford, PA), die in de eerste plaats met Afrika bezig is. Dat een vrij groot aantal filosofen uit Afrika in de laatste decennia naar de US is gegaan, om daar aan een universiteit te doceren: K. Wiredu (Tampa, FL), O.B. Yai (Gainesville, FL), V.Y. Mudimbe (Durham, NC), K.A. Appiah (Cambridge, MA), A. Irele (Columbus, OH) e.v.a., spreekt voor de aantrekkelijkheid van hun filosofische inbreng, maar zegt ook iets over de ongunstige werkomstandigheden in Afrikaanse landen, waar zij vandaan komen en waar hun vertrek uiterst pijnlijke lacunes achterlaat. De 'Society for African Philosophy in Northamerica' (SAPINA) heeft een regelmatig verschijnende 'Newsletter', die door V.Y. Mudimbe wordt geredigeerd. Van de vele activiteiten en publicaties van deze auteur verwijs ik alleen nog naar de hierboven al genoemde bundel The surreptitious speech (Chicago/Londen 1992), die naar aanleiding van het veertigjarige jubileum van het tijdschrift Présence Africaine is uitgegeven.
  

