3. Is de waarheid een vrouw?

Afrikaanse waarheidsbegrippen uit Westers perspectief

 'Nyatefe nyoa nu' (Ewe)
 'Waarheid maakt dingen goed'

Inleiding

In een hele serie onderzoekingen naar Afrikaanse filosofieën schijnt bevestigd te worden wat P. Tempels in zijn boek over Bantoe filosofie (Antwerpen 1946) schrijft, namelijk dat niet zoals in de Europees westerse filosofie 'zijn' het meest algemene begrip van het Afrikaanse denken is, maar 'kracht', precieser nog: levenskracht. Het is beslist problematisch om over het Afrikaanse denken te spreken. Maar de fundamentele betekenis van het woord 'ntu' (leven, kracht) met zijn equivalenten in andere Afrikaanse talen is op een breder vlak aan te tonen. Van daaruit bezien zal men het basiskarakter van dit denken eerder als dynamisch dan als statisch moeten opvatten. Niet een zijns-pyramide (met het hoogste zijnde aan de top), zoals in de Westerse filosofische traditie, maar een in zichzelf dynamische verhouding van krachten zou daarvoor een adekwaat model zijn. 
	Dat heeft gevolgen voor het waarheidsbegrip. Westerse waarheidstheorieën, van welke filosofische traditie dan ook, hebben vanzelfsprekend verschillende aspekten. Maar in vergelijking met Afrikaanse waarheidsbegrippen zijn ze eerder formeel geconcipieerd. Waarheid is daarin een meetbare, of een in ieder geval op grond van duidelijk vastgelegde criteria bepaalde grootheid. Dat geldt voor de traditionele adaequatio-theorie (adaequatio rei et intellectus: overeenstemming van de werkelijkheid en het denken) in dezelde mate als voor de tegenwoordig dikwijls voorgestane consensustheorie (overeenstemming van alle tot een gemeenschap behorende leden) of voor de meer logisch georiënteerde consistentietheorie (inhoudelijke overeenstemming van een serie uitspraken). En ook Hegels opvatting volgens welke de waarheid zich voordoet als het geheel van zijn filosofisch systeem ('de waarheid is het geheel'), is vanuit het opbouwprincipe van dit systeem op al zijn trappen onmiddellijk te controleren.
	Afrikaanse waarheidsbegrippen bevatten eveneens formele aspekten, maar daarnaast zijn ook gezichtspunten van groot belang, die niet formeel, maar slechts in een bepaalde samenhang van wederzijdse invloeden te begrijpen zijn. In zijn artikel Knowledge and truth. Ewe and Akan conceptions onderscheidt N.K. Dzobo, zelf een Ewe, voor deze beide grootste ethnische groepen in het huidige Ghana vier verschillende waarheidsbegrippen. 'Ten eerste: waarheid is de eis die de kennis stelt, dat zij in hoge mate met de werkelijkheid zoals ze is, overeenstemt. Ten tweede: waarheid is de identiteit van een nieuwe uitspraak met andere uitspraken die als waar aangenomen zijn. Ten derde: waarheid is de innerlijke consistentie en harmonie die er bestaat tussen uitspraken die door dezelfde persoon over de zelfde werkelijkheid zijn gedaan. Tenslotte: waarheid is, zoals erkenning en wijsheid een uitspraak die de kracht heeft, nieuwe en betere levensomstandigheden te scheppen.'. N.K. Dzobo: Knowledge and truth. Ewe and Akan conceptions. In: K. Wiredu/K. Gyekye (red), Person and community. Washington 1992 (Ghanaian Philosophical Studies 1), p. 73-84, zie voor het citaat 82-83.  
	Deze waarheidsbegrippen zijn uit de talen van de Ewe en de Akan gehaald en weliswaar voor het grootste deel uit spreekwoorden. Eén van deze spreekwoorden staat als motto aan het begin van dit artikel. Een ander spreekwoord zegt, en daarin is het scheppende, levengevende aspekt van deze waarheidsopvatting samengevat: 'De waarheid is een vrouw'. Daarmee komen wij tegelijkertijd iets te weten over de relatief positieve beoordeling van vrouwen in de Ewe- en Akanculturen, ook in vergelijk met vele andere Afrikaanse volksgroepen. In de rol van moeder wordt de vrouw uitermate gewaardeerd, maar ook als degene die de zaken van de familie regelt staat zij hoog in aanzien. Desondanks geldt voor de meeste Afrikaanse samenlevingen dat zij patriarchaal of gerontocratisch georganiseerd zijn. Niet zozeer de uiterlijke organisatie dan wel het innerlijk leven, wat in handen van de vrouw ligt, staat voor de waarheid. 
	Een uit het Westen komende lezer van Dzobo's artikel wordt door deze samenvatting van zijn analyse direct aan Nietzsche herinnerd. 'Veronderstel dat de waarheid een vrouw is' (zo begint de eerste regel van zijn boek Aan de andere kant van het goed en het kwaad, 1886). Voor Nietzsche betekent deze veronderstelling dat de Europees-westerse filosofen de waarheid steeds extreem ongalant, d.w.z. veel te direct benaderd hebben. De waarheid wil graag dat haar het hof gemaakt wordt, ze heeft vele, ook wisselende gestalten en kan niet in één gedaante vastgelegd worden. De verschillende gedaanten van de waarheid zijn zeker ook binnen iedere cultuur anders. Het past goed bij Nietzsche's opvatting dat het waarheidsdenken van de Ewe en de Akan zo positief tegenover het leven staat: "Waarheid maakt dingen goed".

1. De waarheidsvraag en verschillende opvattingen met betrekking tot het actuele belang van traditionele wijsheidsleren in Afrika

De tot nu toe genoteerde uiteenzettingen moeten de achtergrond vormen voor de weergave van de discussie over de waarheidsvraag tussen twee eminente vertegenwoordigers van de hedendaagse, academisch Afrikaanse filosofie: Kwasi Wiredu, een Akan die tegenwoordig in Tampa/Florida doceert en Henry Odera Oruka, een Luo uit West-Kenia die aan de universiteit van Nairobi les geeft. Deze discussie is via dieper liggende lijnen verbonden met de verschillende opvattingen van de beide tegenstanders over de actuele filosofische betekenis van traditionele Afrikaanse wijsheidsleren. Wiredu houdt - in ieder geval in zijn boek: Philosophy and an African culture (Cambridge 1980) - een direkte bijdrage van de Afrikaanse wijsheidsleren aan actuele filosofische vragen niet voor mogelijk, terwijl Oruka er juist aan werkt, de 'Sage philosophy' toegankelijk en voor actuele problemen bruikbaar te maken.
	Voor het betoog over de waarheidsbegrippen van Wiredu en Oruka en voor hun opvattingen over de betekenis van de traditionele Afrikaanse wijsheidsleren neem ik als uitgangspunt  het hoofdstuk: 'Philosophische Probleme V: Zur Diskussion der Wahrheitsfrage' uit mijn boek Philosophie in Afrika - afrikanische Philosophie (Frankfurt a.M. 1991, S. 70-82). Het is niet toevallig dat juist dat gedeelte uit het boek in nieuwe conteksten wordt opgenomen en daarin ook opnieuw overdacht moet worden. Want het mondt uit in een formule waarin de opgave van de interculturele filosofie pregnant is samengevat. (Ik kom daarop straks terug.) Een Engelstalige editie is verschenen in het tijdschrift Philosophie and Social Action (19, 3 (1993), p. 41-47) dat in New Delhi (India) gepubliceerd wordt.
	Een toenmalige medewerker van Oruka aan de universiteit van Nairobi, D.A. Masolo, die tegenwoordig in Philadelphia in de Verenigde Staten doceert, heeft in 1989 tijdens een voordracht in Nairobi gewezen op de samenhang tussen de waarheidsbegrippen en het inschatten van de traditionele wijsheidsleren bij de beide schrijvers.. Deze opvatting van D. Masolo is ook gedocumenteerd in zijn artikel History and the modernisation of African philosophy. In: H. Nagl-Docekal/F.M. Wimmer (red), Postkoloniales Philosophieren: Afrika. Wenen/München 1992, p. 65-100. Anders dan Masolo doet, zou ik willen aantonen dat de waarheidsopvatting van Wiredu en zijn beoordeling van de traditionele Afrikaanse wijsheidsleren niet noodzakelijkerwijze met elkaar samenhangen. Wanneer men Wiredu's uiteenzettingen met betrekking tot de waarheidstheorie vanuit Nietzsche's en Heideggers opvattingen leest, zou Wiredu moeten openstaan voor het feit dat de traditionele wijsheidsleren voor het filosofisch begrip van de huidige situatie in Afrika - en niet alleen daar - een belangrijke bijdrage kunnen leveren waar men niet omheen kan. Deze hypothese wordt bevestigd, aangezien Wiredu na 1992 zijn definitie van Afrikaanse filosofie uitgebreid heeft, zodat zij nu ook de traditionele wijsheidsleren omvat.. K. Wiredu: On defining African philosophy. In: H. Nagl-Docekal/F.M. Wimmer (red), a.w., p. 40-64. Onafhankelijk van het probleem, hoe zijn theorie met de opvattingen over traditionele wijsheidsleren overeenkomt, kan men ten opzichte van die theorie de vraag stellen of, en in hoeverre zij kritische aspecten bevat met betrekking tot Nietzsche's en Heideggers leer van de waarheid.
	In het hierboven genoemde boek van Wiredu Philosophy and an African culture zijn de hoofdstukken 8, 9, 11 en 12 geheel aan de waarheidsvraag gewijd. Het achtste hoofdstuk: 'Truth as Opinion' is oorspronkelijk in het tijdschrift Universitas. An Interfaculty Journal van de universiteit van Ghana in 1973 verschenen. In hetzelfde tijdschrift, jaargang 1975, publiceerde Oruka onder de titel Truth and belief zijn kritiek op Wiredu's waarheidsbegrip. Daarop zag Wiredu zich verplicht, zijn positie te verdedigen en nader te verklaren. Dat gebeurde in het artikel On behalf of opinion. A rejoinder dat vervolgens in Universitas, jaargang 1976 verscheen en onder een enigszins gewijzigde titel: 'In defense of opinion' als hoofdstuk 11 in het juist genoemde boek werd opgenomen. Tenslotte heeft Oruka zijn kritische positie nogmaals uitgewerkt in het artikel For the sake of truth. Response to Wiredu's critique of 'Truth and belief', dat in het tijdschrift Quest. An International African Journal of Philosophy, jaargang 1988, afl. 2 gepubliceerd is. Deze discussie tussen Wiredu en Oruka, die hier wordt besproken, is slechts een deel van de vele discussies die door Wiredu's opvattingen uitgelokt zijn. Daarop kan hier niet verder ingegaan worden.

2. K. Wiredu's waarheidstheorie: 'Truth is opinion'

In het achtste hoofdstuk van zijn boek gaat Wiredu direct op de vraag in: 'Wat is waarheid?' Daarbij beroept hij zich op J. Dewey, die in zijn werk How we think  (New York 1910) bepaalde denkprocessen heeft beschreven, die eigenlijk heel duidelijk zijn, maar die door filosofen regelmatig over het hoofd gezien of ontkend worden. Tot deze denkprocessen behoort, dat wij bij het dagelijks horen van bepaalde uitspraken aannemen dat zij waar zijn. Daarenboven betrekt Wiredu het door Kant gemaakte onderscheid tussen het ding op zich en de dingen als verschijningen, in zijn bewering. De waarheid van het ding op zich is niet te kennen. Want wij kunnen een ding slechts kennen zoals het ons verschjint wat door de mogelijkheden van ons kennen bepaald wordt. Wiredu maakt deze bewering nog radicaler en komt, wat het menselijk kennisvermogen betreft tot een bevestiging van de stelling van G. Berkeley: "Esse est percipi" (Zijn is waargenomen worden). Dat betekent voor de waarheidsvraag: Zoals iets waargenomen wordt of zoals ik meen iets waar te nemen, is het voor mij: 'Truth is to be opined'. Bepalend is het standpunt van degene die waarneemt: 'Truth is a view from some point'.. Wiredu: Philosophy and an African culture, a.p. (boven in de tekst), p. 113-115. 
	De woordkeuze van deze argumentatie vind ik ongelukkig, want mening (opinion) heeft iets subjectiefs, in de zin van iets wat niet goed onderbouwd is, iets onzekers.  Het helpt dan ook niet om te benadrukken dat mening niet zo 'gemeend' is. Blijkbaar kan ook een heel artikel 'Ter verdediging van de mening' de ongelukkige woordkeus niet meer uit de wereld helpen. Dat de waarheid aan een standpunt gebonden is, is door Nietzsche als 'perspectivisme' beschreven. De perspectieven zijn veelvoudig, maar ze kunnen niet willekeurig of door individuen naar believen ingenomen worden. Wiredu tracht de willekeur van het menen te voorkomen, door te zeggen dat alleen van rationeel onderbouwde meningen, dat wil zeggen beweringen ('assertions') gezegd kan worden dat ze waar zijn. Dat ze op grond van een bepaald standpunt gemeend of geloofd worden, heeft te maken met de context van het ontstaan van de waarheid. Die is niet rationeel te verklaren. Maar de context van de rechtvaardiging van de waarheid vraagt om rationele argumenten. Door dit onderscheid te maken wijkt Wiredu van Deweys waarheidsopvattig af. Het gaat bij hem niet om een formele waarheidstheorie maar om de 'substantiële natuur' van menen of beweren.. Wiredu, a.w., p. 211.

3. Kennis-sociologisch commentaar op Wiredu's waarheidsopvatting

Masolo volgt Wiredu in de genoemde verduidelijking van zijn opvatting, zoals die in zijn verdediging tegen de kritiek van Oruka naar voren wordt gebracht. Reeds uit de eerste uiteenzetting van Wiredu's opvattingen wordt - volgens Masolo - duidelijk dat Oruka's kritische argumenten geen steek houden: De opvatting van Wiredu zou relativisme en subjectivisme zijn: zo zou alles voor waar kunnen doorgaan; dat twee maal twee vier is zou nooit een twistpunt kunnen zijn, maar zou objectief waar zijn; men zou kunnen  geloven aan zaken die tegenstrijdig zijn, maar deze kunnen voor ons denken nooit tegelijk waar  zijn.
	Masolo probeert Wiredu's positie tegen deze kritiek sterk te maken door op kennis-sociologische opvattingen te wijzen. Het 'ik' wat een standpunt inneemt zou niet een toevallig subject zijn dat zich in dit opzicht willekeurig kan gedragen, maar uiteindelijk 'de maatschappij' met haar intersubjectieve premissen die vanuit de geschiedenis bepaald zijn. Dat is zeker een manier om Wiredu's positie, die ons zojuist al als ongelukkig geformuleerd voorkwam, aannemelijker te maken. De rationeel niet geheel verklaarbare samenhang van het ontstaan van een als waar geldende uitspraak laat zich zó beter verklaren. Wiredu's stelling dat er 'evenzovele waarheden als verschillende standpunten zijn (points of view)', wordt op deze wijze bevestigd en tegelijkertijd beperkt. Want als standpunt kan nu alleen nog maar gelden wat vanuit een maatschappelijk-historische samenhang van bepalingen verklaard kan worden. Voorts wijst Masolo er terecht op, dat Wiredu niet slechts een context van het ontstaan van de waarheid kent maar ook nadenkt over de context van haar rechtvaardiging. De laatstgenoemde zou ook voor Wiredu, op grond van de regels van rationeel argumenteren, universeel geldend zijn.

4. Wiredu's opvattingen in dialoog met de waarheidsopvatting van de zijnsgeschiedenis

F. Nietzsche heeft het feit dat de waarheid gebonden is aan standpunten, in een bredere historische samenhang ingebed dan de kennis-sociologie. Voor bepaalde historische perioden geldt dat de daarin ooit ingenomen standpunten wat betreft hun verschillende mogelijkheden doorgenomen moeten worden. Met bepaalde standpunten worden dimensies van mogelijkheden geopend die aan het verloop van de geschiedenis een zekere ruimte bieden, die afgetast moet worden. Zulke historische perioden zijn: de christelijk-platonische traditie van de afkeer van het lichaam, van het medelijden en de machtspositie van de priesters of de nog daarvóór liggende tijd van de tragische verwikkelingen in de Griekse geschiedenis, verwikkelingen die voortspruiten uit de onwetendheid van de mensen aangaande het noodlot dat de goden voor hen voorbestemd hebben. Het is karakteristiek voor het standpunt van een bepaalde periode, dat het iets zichtbaar maakt, maar tegelijk iets voor het oog verbergt. Dat de waarheid een vrouw is betekent voor Nietzsche ook dat ze de sluier gebruikt om haar charmes te benadrukken door ze te verhullen; dat ze zich terugtrekt om des te heviger begeerd te worden.
	In deze opvattingen van Nietzsche is de waarheidsopvatting van Heidegger reeds verregaand gevormd, die hij als 'openbaarheid' in de betekenis van 'on-verborgenheid' beschrijft en die gekenmerkt wordt door een telkens zichtbaar maken en verbergen. Het denken van de metafysica in de Europees-westerse traditie is volgens zijn beschrijving één mogelijke constellatie van deze verhouding, die zichzelf echter als de enige, universele constellatie begrijpt. Dat leidt tot een verabsolutering en zelfoverschatting van het Europees-westers metafysische denken. Dit denken wordt voorafgegaan door een periode waarin bij de Grieken de tijdelijkheid en daarmee ook de veranderlijkheid gedacht wordt van dat wat zichtbaar wordt gemaakt en daardoor tegelijk ook verborgen blijft. Daarmee in overeenstemming is een houding waarin het juist daarop aankomt, iedere vorm van zelfoverschatting (hybris) te vermijden.. M. Heidegger: Vom Wesen der Wahrheit. Frankfurt a.M. 1929. Deze door Heidegger voorgenomen  periodisering van standpunten of perspectieven van waarheidsopvattingen komt in hoge mate met die van Nietzsche overeen.
	Nietzsches en Heideggers waarheidsleren staan in wijde historische dimensies. Wat Heidegger metaphysisch denken noemt omvat niet alleen de Europees-westerse filosofie van Parmenides en Plato tot Hegel en Nietzsche, maar ook de Angelsaksische filosofie van het pragmatisme zoals dat bij voorbeeld door Dewey vertegenwoordigd wordt, van het logische positivisme en van bepaalde richtingen van de taal-analyse. Dat wordt al duidelijk in het feit dat deze filosofie, net als andere varianten van de metafysica, aanspraak maakt op  universaliteit. Voor Wiredu is, naast het denken van de Akan, dat hem gevormd heeft, de Angelsaksische filosofie in sterke mate bepalend. Dat komt in zijn waarheidstheorie in die zin tot uitdrukking, dat hij van de context van de rechtvaardiging van een waarheidsstandpunt universele geldigheid verlangt. Op dit punt zijn overigens Wiredu en Oruka het met elkaar eens.
	Wat Wiredu echter als de context van het ontstaan van een waarheid denkt, kan niet in het raam van de 'analytische filosofie' ondergebracht worden, om de reeds genoemde richtingen van de Angelsaksische filosofie samenvattend zo te beschrijven. Deze gedachte is wel begrijpelijk te maken in samenhang met Nietzsche's en Heideggers opvatting die men het concept van de zijnsgeschiedenis kan noemen. De manier waarop zichtbaar maken en verbergen zich tot elkaar verhouden als de waarheid zich voordoet, hangt direct samen met de wijze waarop het zijn wordt gedacht: als vaststaande hierarchische orde zoals in het Europees-westers metafysisch denken òf als een meer opene  verhouding tussen de zijnden met mogelijke wederzijdse, in dynamische zin verschuifbare voorwaarden. Ondanks de affiniteit met de genoemde manier om het zijn te denken, een manier die tot uitdrukking komt in de duidelijk innerlijke dynamiek van zijn waarheidsbegrip, zal Wiredu niet genegen zijn, met die opvatting in te stemmen, omdat hij dan de daarmee niet overeenstemmende opvattingen van de analytische filosofie zou moeten prijsgeven. Hij neemt een tussenstandpunt in wat zijn positie moeilijk maakt.
	De manier waarop Wiredu de denkwijze van de analytische filosofie gebruikt èn doorbreekt en die zijn concept van de waarheid in de buurt van de opvatting van de zijnsgeschiedenis brengt, is bij hem zonder twijfel bepaald door de Afrikaanse horizon waarbinnen zijn denken zich bevindt. Dit is af te lezen uit de samenvattende omschrijving van de waarheidsbegrippen van de Ewe en Akan die Dzobo aanbiedt en waarop ik in mijn inleiding gewezen heb. Daarom moet Wiredu's opvatting vergeleken met die van het concept van de zijnsgeschiedenis als iets heel eigens gezien worden, waaruit in ieder geval resulteert dat het basismotief van het denken van de zijnsgeschiedenis niet beperkt moet worden tot de Europees-westerse filosofie. De mogelijkheid om dat wat voor waarheid moet doorgaan dynamisch en veranderlijk te maken, reikt bij Wiredu nog aanzienlijk verder dan bij Nietzsche en Heidegger. Daaruit is af te leiden dat de binding van de waarheidsperpectieven aan de verschillende perioden van de zijnsgeschiedenis ook minder strikt genomen mag worden, zodat veranderingen in de standpunten en nieuwe uitgangspunten van het denken op kortere termijn ingezet kunnen worden, meer experimenterenderwijze.

5. De grotere geslotenheid van Oruka's positie

Oruka's argumentatie tegen Wiredu maakt een geslotener, consistenter indruk dan de opvatting waartegen die argumentatie zich richt. Zijn laatste stellingname in het genoemde artikel in Quest (1988) toont aan dat hij de universaliteit van de waarheid tegen iedere wijze van gebondenheid aan een standpunt, wil verdedigen. Daarbij wijst hij in het bizonder op mathematisch-logische waarheden om zijn mening te onderbouwen. Een kritiek die zegt dat deze opvatting metafysisch is in de beschreven zin, heeft voor hem geen enkele betekenis. Het begrip van tijdelijkheid en veranderlijkheid van de waarheid, dat samenhangt met de vraag hoe het zijn in de tijd gedacht wordt, blijft hem helemaal vreemd.
	Voor Wiredu ontstaat in zekere zin een paradoxe situatie wanneer hij de 'analytische filosofie' - die zichzelf als verregaand universalistisch ziet - interpreteert als het voor het hedendaags denken maatgevende standpunt, wat ook nodig is om de huidige Afrikaanse situatie te kunnen begrijpen. In zijn boek van 1980 is het hem daarom te doen, de intellectuele grondslagen van de huidige situatie in Afrika met behulp van de middelen van de analytische filosofie te doorzien. In enkele van zijn nieuwe publicaties is zijn houding zoals reeds gezegd, diepgaand veranderd, men zou bijna kunnen zeggen: in tegenovergestelde zin omgeslagen. Zijn opvatting van de waarheid zoals hij die nu voorstaat, heeft hem er onlangs toe gebracht, te beginnen aan moeilijke vertalingen van het moderne denken in het Afrikaans, en bepaalde begrippen van de Akantaal uit te leggen als zaken die voor het hedendaagse denken van groot belang zijn, maar die in het Engels slechts met moeizame omschrijvingen verwoord kunnen worden. Zo kan het begrip 'okra', dat de onverwoestbare en altijd goede kern van het menszijn uitdrukt niet simpelweg door 'ziel' en het begrip 'sunsum' wat staat voor een instantie waarin het goede in een strijd tegen het kwade moet worden verdedigd, zeker niet door 'geest' vertaald worden. Voor de documentatie van deze wending in Wiredu's denken en van zijn nieuwe werkrichting moet behalve op het eerder genoemde opstel in Postkoloniales Philosophieren: Afrika gewezen worden op het artikel Formulating modern thought in African languages. Some theoretical considerations dat in de door V.Y. Mudimbe verzorgde band: The surreptitious speech verschenen is.. Chicago/Londen 1992, p. 301-332.
	Het waarheidsstandpunt of de 'mening' van Philosophy and African culture kan men zo omschrijven dat, om de huidige situatie in Afrika te begrijpen, speciaal de middelen van de moderne analytische filosofie nodig zijn. Voor deze opgave kan Wiredu daarom aan de traditionele wijsheidsleren geen directe betekenis toekennen. Deze wijsheidsleren zijn vanuit een ander standpunt gedacht dan het huidige, wat door het moderniseringsproces van Afrika bepaald wordt. Wanneer hij deze beide standpunten zo tegenover elkaar stelt doet dat meteen denken aan Th. S. Kuhn's begrip van het 'paradigma' en van de verandering van het ene paradigma in het andere ('shift of paradigms'), zoals hij dat in The structure of scientific revolutions (Chicago 1970, 2. druk) uitgewerkt heeft. Het huidige paradigma van de analytische filosofie is voor Wiredu een ander dan dat van de traditionele wijsheidsheidsleren. Daarom  kunnen deze beide paradigma's niet tot elkaar gebracht worden om de actuele problemen van de filosofie op te lossen.
	In tegenstelling hiermee blijkt Oruka's positie opnieuw helderder en consistenter te zijn. Waarheid is universeel maar de waarheid kan niet direct in haar universaliteit doorzien worden. Zij manifesteert zich in verschillende tradities die niettemin op hetzelfde doel gericht zijn: bij te dragen aan het begrijpen van de universele waarheid. Daarom kunnen verschillende tradities in de geschiedenis van het denken direct samenwerken en elkaar wederzijds versterken op de weg naar dit gemeenschappelijke doel. Van de Afrikaanse wijsheidsleren kan in deze samenhang een belangrijke bijdrage verwacht worden.

6. De interculturele dimensie van het probleem

Grotere geslotenheid van een positie hoeft echter niet te betekenen dat deze positie ook vruchtbaarder is. Interpreteert men de dubbelheid in Wiredu's (vroegere) opvatting vanuit datgene wat hij over de samenhang van het ontstaan van de waarheid zegt, dan is die dubbelheid wel te verenigen met de kritiek vanuit de zijnsgeschiedenis op de metafysica die het Europees-westers stempel draagt en waaronder ook de analytische filosofie met haar aanspraak op universaliteit valt. Vanuit zulk een interpretatie blijkt Wiredu's positie juist geschikt - hoewel op een andere wijze dan voor Oruka geldt - om aan het traditionele Afrikaanse denken een belangrijke plaats in te ruimen voor het oplossen van de actuele filosofische problemen. Deze interpretatie van Wiredu's vroegere opvatting, die ingaat tegen de manier waarop deze opvatting is verwoord, wordt bevestigd door zijn eigen recente publicaties.
	De kritiek op de Europees-westerse metafysica betekent niet dat men aan de mogelijkheden van denken van deze traditie voorbij kan gaan wanneer men zich wil inlaten met de huidige opgaven van de filosofie. Want deze filosofische traditie behoort tot de ontstaansgeschiedenis van de moderne wereld. Daarin neemt de Angelsaksische filosofie, als een specifieke vorm van de Europees-westerse metafysica, een bepaalde plaats in. De kritiek op dit soort metafysica benadrukt dat haar mogelijkheden en horizons ontoereikend zijn om de huidige wereldsituatie te begrijpen. Deze stand van zaken heeft Wiredu, waar het Afrika betreft, niet alleen treffend beschreven, maar ook heeft hij de samenhang van de kritiek op deze metafysica, met kritiek op de alles omvattende betekenis van de techniek, helder uit de doeken gedaan, wanneer hij zegt: 'Het zou ons weinig baten, ons alle technologie van de wereld eigen te maken wanneer we de humanistische kern van onze cultuur verliezen'.. Wiredu, a.w., p.  21. Daaruit is de consequentie te trekken dat men het hele arsenaal van deze mogelijkheden en de hele horizon van dit denken moet verleggen om de huidige situatie in Afrika en in de rest van de wereld te kunnen bevatten. Het probleem breidt zich op deze manier uit tot een dimensie die niet beperkt blijft tot Afrika of Europa, een dimensie die ik in een recenter boek: Die Dimension des Interkulturellen (Amsterdam/Atlanta, GA 1994) genoemd heb.
	Voor Nietzsche, Heidegger en anderen die hun denkwerk voortzetten, betekent deze consequentie dat ze proberen een ander denken in het vizier te krijgen en een nieuw waarheidsstandpunt ('point of view') voor te bereiden. Dat gaat niet van vandaag op morgen, het is een langdurig en zwaar werk dat bronnen nodig heeft waaruit men putten kan. Voor Nietzsche is dat het tragische tijdperk van de Griekse cultuur en vooral de mythologische gestalte van Dionysos. Voor Heidegger is het de voorsocratische filosofie en de mythologische poëzie van Hölderlin. Voor Lyotard, Derrida en andere differentiedenkers is het de kunst die een nieuwe betekenis krijgt voor de filosofie. Wat zou er eerder voor de hand liggen dan dat ook Wiredu en andere Afrikaanse filosofen, vanuit de wijsheidsleren en mogelijkheden van denken in de talen van de Afrikaanse volkeren de dynamisering en veranderbaarheid van hun waarheidsbegrip in het spel brengen? Hiermee zouden zij het formeel hierarchische denken helpen overwinnen, dat op eenzijdige wijze de voorkeur geeft aan technische middelen om het leven aan te kunnen. Europees-westerse metafysica, en de kritiek daarop, die ook de vorm van een kritisch gebruik van deze en ook andere vormen van metafysica kan aannemen, zijn nodig om de situatie in Europa en in Afrika wat zozeer door het Westen beinvloed is, te kunnen begrijpen.
	De uit de zijnsgeschiedenis voortkomende kritiek op de Westers-europese metafysica toont de tekortkomingen daarvan aan en vraagt om een ander denken dat deze tekortkomingen vermijden kan. Deze vraag, of een vraag met dezelfde doelstelling, kan vanuit Wiredu's waarheidsopvatting en zijn Afrikaanse denkhorizon gesteld worden. De bronnen waaruit geput kan worden om het metafysisch denken van het Westers-europese type te transformeren en te verbreden en een kritisch omgaan met metafysica ook op andere wijzen mogelijk te maken, zijn buiten dit denken of als onderstroom van dit denken te vinden. Welke tradities en teksten dat zijn en hoe ze gebruikt kunnen worden is nog niet definitief vast te stellen. Voor Europa en Afrika zijn voorlopig de volgende bronnen aan te geven:

- het tragische tijdperk van de antiek Griekse geschiedenis;
- de voorsocratische filosofie;
- mythologische poesie
- de kunst in het algemeen
- traditioneel Afrikaanse wijsheidsleren
- mogelijkheden van denken in de talen van Afrikaanse volkeren.

	De bijzondere opgave voor de interculturele filosofie ligt in het samenvoegen van deze en andere bronnen om de hulpmiddelen op weg naar een ander denken te maximaliseren, een denken dat in staat zou moeten zijn om de huidige situatie van de wereld te begrijpen. Dat kan precies in de volgende formule worden uitgedrukt: 

Kritiek van de metafysica resp. kritisch gebruik van de metafysica + X --> een ander denken.

X staat in deze formule voor de genoemde Europees-westerse en Afrikaanse en voor mogelijk andere bronnen om te geraken tot de transformatie en verbreding van de Europees-westerse metafysica, respectievelijk het mogelijk maken van adekwatere vormen van  kritisch omgaan met metafysica in het algemeen.


