4. Wereldtijd en ethnotijd

Tijdsbegrip en tijdsbewustzijn in Lyotards Het onmenselijke en in het Afrikaanse denken

Inleiding

De ondertitel van Lyotards boek Het onmenselijke (1992; orig. Franse uitgave 1988) luidt: Causerieën over de tijd. In welke zin spreekt Lyotard hier over de tijd? Mijn opvatting is dat de tijd niet alleen in de algemene betekenis van het stellen van een tijdsdiagnose, maar vooral ook in de directe zin van de vraag: 'Wat is tijd?' het thema van dit boek is en dat hierin de verschillende gedachtelijnen van de tijdsdiagnose als in een focus bij elkaar komen - en ook weer uit elkaar gaan lopen. Dit betekent dat in de problematiek van de tijd zoals wij die denken en beleven de dringende problemen van onze tijd als het ware momenteel zijn samengevat in één centraal punt. Met name ook in intercultureel perspectief vormt de tijdsproblematiek een cruciaal onderwerp. Tijd wordt in verschillende culturen op verschillende manieren ervaren en gedacht. En vele andere verschillen kunnen vanuit het verschil in tijdsbeleving en tijdsdenken worden verklaard. 
	Op dit cruciale punt kunnen wij echter geen vat krijgen. Wat hierover op de achterkant van de omslag van de Nederlandse vertaling van het boek van Lyotard staat, is zeker juist: 'De thematisering van het begrip "tijd" ... gebeurt aan de hand van concrete onderwerpen, zoals de betekenis van de nieuwe media en technologieën, de problematiek van herinneren en vergeten en de esthetica van de hedendaagse kunst'. Als men Lyotard wil volgen, zal men deze weg na moeten gaan en onderzoeken hoe het begrip tijd aan de hand van concrete onderwerpen wordt geanalyseerd. Ik wil echter Lyotard niet volgen, maar een poging doen om hem te ontmoeten. Daarom kies ik ervoor, de 'problematiek van de tijd' zo direct mogelijk aan te grijpen en zijn tijdsdenken te confronteren met het tijdsbegrip in het Afrikaanse denken. Hierdoor zullen bepaalde aspecten van Lyotards tijdsopvatting beter in in beeld komen en verder worden doordacht. 
	Lyotards uiteenzetting van de tijdsproblematiek is gevat in een korte schets van twee pagina's.(67-69). J.F. Lyotard: Het onmenselijke. Causerieën over de tijd. Kampen/Kapellen 1992. (Cijfers tussen haakjes in de tekst van dit hoofdstuk slaan op de pagina's van deze uitgave.) Deze uiteenzetting krijgt meer relief als zij vergeleken wordt met het tijdsaspect van Derrida's 'différance' dat volgens Lyotard in dezelfde lijn ligt als zijn eigen denken van de tijd.(89) In een Note sur une note uit Heideggers Sein und Zeit plaatst Derrida de tijdsproblematiek in een veelomvattend historisch kader dat van Heideggers boek via de Jenaer Logik, Metaphysik, Naturphilosophie van Hegel naar de  Fysica van Aristoteles reikt. Derrida maakt duidelijk hoe paradoxaal het tijdsdenken van Aristoteles en Hegel en van de dominante traditie van de Westerse filosofie waarvoor zij staan uiteindelijk is. Maar hij neemt de kans niet waar hiertegenover een nieuwe aanzet te plaatsen zoals die in Sein und Zeit te vinden is, waar tijd en taal met elkaar in verband worden gebracht. Dit verband wordt bij Lyotard wel gelegd door bepaalde "taalvormen" aan de orde te stellen waarin de tijd op een andere manier gestructureerd wordt dan in het dominante Westerse tijdsdenken.(86) Vanuit het nieuwe tijdsdenken dat hij op deze manier inaugureert, ontstaat bij Lyotard zelf een perspectief op het tijdsbegrip en de tijdsbelevenis van wat hij de 'ethnoculturen' noemt of ook 'de traditionele cultuur'(73/74), op de tijdsopvattingen van de 'mythische vertellingen'(79-81) en van 'niet-westerse denktradities'(88/89). Deze passages bij elkaar genomen zijn niet meer dan korte verwijzingen naar een 'andere' tijdsopvatting. Zij vormen het uitgangspunt om het Afrikaanse tijdsdenken als een aanvulling op bepaalde nieuwe gezichtspunten van Lyotard aan de orde te stellen.
 
1. Lyotards en Derrida's tijdsdenken

Van meet af aan relateert Lyotard het tijdsdenken aan de taal. In zijn hoofdwerk Le différend uit 1983 legt hij al de nadruk op het feit dat wij niet nu 'nu' kunnen zeggen. 'Daarvoor is het of te vroeg (ervóór) of te laat (erna)'. Door een zin ('phrase') uit te spreken, zij het ook alleen maar in de vorm van een deiktisch woord als 'vandaag' of 'nu', wordt toekomst tot verleden tijd.. Lyotard: Le différend. Parijs 1983, p. 131. Aan de ene kant is de tegenwoordige tijd in dit denken 'ongrijpbaar en absoluut', een gebeurtenis die wij niet in de hand hebben en waarvoor men zich als denkende hoort open te stellen. En aan de andere kant gebeurt dit op ieder moment en door iedere zin op dezelfde manier. Hierdoor 'worden alle momenten zonder onderscheid op een en dezelfde diachronische lijn geplaatst'. Het komt telkens tot een 'objectiverende synthese' waarin 'vergeten' wordt dat zij in een 'nu' plaatsvindt en dat zij op deze manier ongrijpbaar en absoluut is. (68/69)
	Derrida heeft het aporetische van dit tijdsbegrip onderstreept en duidelijk gemaakt dat daarin de dominante vorm van het Westerse tijdsdenken tot uitdrukking komt. Een voetnoot uit Heideggers Sein und Zeit interpreterend gaat hij terug naar Hegel en Aristoteles.. J. Derrida: Ousia et grammè. Note sur une note de »Sein und Zeit«. In: Marges. De la philosophie. Parijs 1972, p. 31-78; zie ook voor het volgende. Zij analyseren het tijdsbegrip in het kader van de natuurfilosofie. De voorstelling die aan dit tijdsdenken ten grondslag ligt, is de beweging of de verandering zoals die in de natuur of in de buitenwereld plaatsvindt. Wat nu is, is niet meer wat eerder was en nog niet wat later zal zijn. Het tijdsverloop wordt denkbaar door telkens zulke nu-eenheden bij elkaar op te tellen. Op deze manier wordt het tevens meetbaar, controleerbaar en hierdoor ook beheersbaar. Het paradoxale van dit tijdsdenken ligt daarin besloten, dat zowel voor Aristoteles als ook voor Hegel het nu, waaruit alle tijd is samengesteld, zelf een punt is dat geen extensie heeft en zo gezien niet(s) is. De tijd zou dan uit niets(en) bestaan, waardoor hij een 'raadsel'achtig karakter krijgt.. Vergelijk H.M. Baumgarten (red): Das Rätsel der Zeit. Philosophische Analysen. Freiburg/München 1992.
	Waar noch Heidegger noch Derrida op letten bij hun bespreking van Hegels tijdsbegrip in zijn Logik, Metaphysik, Naturphilosophie uit 1804/05, is de bijzonderheid van deze tekst ten opzichte van Hegels latere systeemontwerpen. Hegel behandelt namelijk hier aan het begin van de natuurfilosofie de tijd vóór de ruimte en niet zoals vanaf de Realphilosophie uit 1805/06, steeds de ruimte vóór de tijd. Dit houdt verband met de etherspeculatie in dit systeemontwerp die ook in het latere systeem niet meer voorkomt. De ether is een 'ideële materie' en staat tussen de 'absolute geest' aan het einde van de 'Logik-Metaphysik' en het 'mechanisme' aan het begin van de natuurfilosofie. Een zorgvuldige interpretatie van dit gegeven zou het mogelijk maken in Hegels eigen denkontwikkeling een tegeninstantie ten opzichte van het tijdsdenken van de dominante Westerse traditie aan het licht te brengen.. H. Kimmerle: Das Problem der Abgeschlossenheit des Denkens. Hegels 'System der Philosophie' in den Jahren 1800-1804. Bonn 1982, 2e druk, p. 155-161.
	Vanuit Lyotard gezien kunnen wij zeggen dat in de analyses van Hegel en Aristoteles het verband tussen tijd en taal niet aan de orde komt, dat het karakter van de tijd als een gebeurtenis is 'vergeten'. Dit betekent ook dat door het natuurfilosofische uitgangspunt van dit tijdsdenken het tijdsbeleven van de mens niet voldoende begrepen kan worden. Voor een tijd die uit gelijke eenheden is samengesteld maakt het niet uit of het de tijd is van het wakker zijn of van het slapen, van het werken of van het uitrusten, van het wachten in blijdschap of in angst. Deze tijd telt gewoon maar door.
	Ook Derrida is op de wezenlijke samenhang tussen tijd en taal niet ingegaan hoewel die in een ander hoofdstuk van Sein und Zeit, tegen een gebrekkig tijdsdenken in, door Heidegger uitdrukkelijk aan de orde wordt gesteld.. M. Heidegger: Sein und Zeit. Tübingen 1953, 7e druk, p. 349-350. Derrida heeft het dominante Westerse tijdsdenken op zijn manier gedeconstrueerd. Volgens hem is hiervoor de samenhang tussen tijd en geld constitutief. De tijd wordt in het dominante Westerse denken niet als gave begrepen, maar als iets dat opgaat in de ruil van geven en teruggeven.. Derrida: Donner le temps. 1: La fausse monnaie. Parijs 1991.  Vanuit Heideggers term 'Ereignis' zou de tijd als een gave kunnen worden opgevat die zichzelf geeft en tevens ook onttrekt en die in deze dubbelheid door de mens gedacht en aangenomen moet worden. Dit komt overeen met Derrida's denktrant, zoals die al in De la grammatologie (Parijs 1967) herkenbaar is, dat namelijk supplementen van supplementen worden gedacht, die een oorspronkelijke toestand moeten herstellen, die als zodanig nooit geweest is. Hierbij gaat het om het instellen van afstand en uitstel, waardoor de tijd niet op de opeenvolging van abstracte punten van een nu kan worden vastgelegd, maar telkens aan een hier gebonden blijft, zo dat zijn beweging op verschillende plaatsen en in verschillende periodes aan veranderingen van ritme onderhevig is. Dat maakt het nodig, in het denken met de dynamiek van de stromende tijd mee te bewegen.  
	In zijn Hegel-duiding laat Derrida zien dat het westerse tijdsdenken uitloopt op een annulering ('Tilgen') van de tijd.. Derrida: Glas. Parijs 1974, p. 255, linker kolom. In het zuivere (zichzelf denken van het) denken, dat uiteindelijk overeenkomt met het denken van God, zijn alle bepalingen van het denken tegelijk aanwezig. Ook Lyotard legt uit, door naar Leibniz' Monadologie (1714) te verwijzen, dat het aanwezig stellen van het nu alleen gedacht kan worden omdat in de 'grote' of 'absolute monade' altijd al alle nu's in één nu zijn verzameld. Een tijd die zich naar zijn eigen annulering toe beweegt, moet er volgens Lyotard alles aan doen om zichzelf te prolongeren, zelfs tegen de wet van de 'negatieve entropie' in. Dit gebeuren ziet Lyotard opgenomen in een kosmisch proces, waarin menszijn, lichamelijkheid en tijdelijkheid alleen maar episodes zijn. Dit perspectief laat ik hier voor wat het is. Het lijkt wel een nieuw groot verhaal te zijn dat, vanuit empirische gegevens beoordeeld, even ongegrond en speculatief is als het hegeliaanse systeem, ook al is het zo, dat er aan Lyotards verhaal, vanuit een menselijk oogpunt gezien, een negatief einde zal komen.

2. Tijd en taal

Het specifieke van Lyotards tijdsdenken is in de eerste plaats dat hij concreet maatschappelijke verschijnselen aanwijst, die met het in de westerse cultuur dominante tijdsbegrip overeenkomen. Het steeds op dezelfde manier aanwezig stellen, door telkens nu-eenheden bij elkaar op te tellen betekent in maatschappelijke context, dat dit denken alles probeert gelijk te schakelen, te neutraliseren en langs deze weg te beheersen. De totaliserende tendens in dit denken neemt tegenwoordig een wereldwijde dimensie aan: er ontstaat een wereldtijd die niet alleen op ieder moment, maar ook op iedere plaats dezelfde is. Het neutraliseren van alles door het in gelijke eenheden te verdelen kan tot gigantische accumulaties van deze eenheden leiden: ofwel van weten of informatie ofwel van geld of een ander algemeen ruilmiddel. Vandaar dat volgens Lyotard bepaalde maatschappelijke krachten die met dit tijdsdenken corresponderen in twee opzichten samengevat kunnen worden: het wetenschappelijk-technische dispositief en het kapitalisme.(78) De overwegend negatieve inschatting van deze krachten die tot een cultuurkritische benadering leidt, vormt een band tussen Lyotard en Adorno's en Benjamins uitgangspunten voor een kritische theorie.(74)
	Op het gebied van de filosofie lijkt het denken gedwongen deel te nemen aan de beweging van neutraliseren en willen beheersen, die bij het in de westerse cultuur dominante tijdsdenken hoort. Dit vindt volgens Lyotard zijn meest duidelijke uitdrukking in het logisch positivisme en in de dominantie van het 'cognitieve discours'. 'De ware taak van de filosofie bestaat dan uit het ontwerpen van een symbolische taal die zuiver en eenduidig is, om de wetenschap te helpen zich te vrijwaren van de inconsistenties die eigen zijn aan natuurlijke talen'.(74) Maar er is ook verzet tegen deze bepaling van de taak van de filosofie, waarbij van een heel andere opvatting van de taal wordt uitgegaan. Lyotard noemt deze richting 'ontologisch' en het discours dat daarin voorkomt 'poëtisch ontologisch'. Inhoeverre hij daarvoor terecht een beroep op Heidegger kan doen,(85) wil ik hier in het midden laten. 
	Lyotard werkt de facto een door Heidegger geïnaugureerd voorstel nader uit wanneer hij bepaalde taalvormen, die niet op een uitputtende en zo exact mogelijke wetenschappelijke beschrijving gericht zijn, in verband brengt met een verzet tegen het heersende tijdsdenken. 'Tot deze taalvormen kunnen om verschillende redenen de vrije conversatie, het reflexieve oordeel en de meditatie, de vrije associatie (in psychoanalytische zin), de poëzie en de literatuur, de muziek, de beeldende kunsten en de dagelijkse taal worden gerekend.'(86/87) In deze taalvormen schuilt een 'différend',. Lyotard, a.w. (noot 2), p. 9. omdat zij 'voorvallen voortbrengen zonder de regels te kennen die aan deze voortbrenging ten grondslag liggen'. Verder zijn ontvankelijkheid voor wat er gebeurt en 'ongecontroleerde creativiteit' belangrijke kenmerken die 'deze diverse, ja zelfs heterogene vormen gemeenschappelijk hebben'.(87)
	Zeker is het van groot belang dat Lyotard met behulp van taalfilosofische overwegingen een tegeninstantie ten opzichte van het dominante Westerse tijdsdenken introduceert. De eigenlijke doorbraak die vanuit Heideggers denken over de samenhang tussen tijd en taal mogelijk zou zijn, wordt echter ook bij Lyotard niet bereikt. Deze doorbraak kan volgens mij in het kort worden aangeduid als een overwinning van het alternatief tussen een objectivistisch-natuurfilosofisch tijdsbegrip bij Aristoteles en Hegel òf een subjectivistisch-epistemologische tijdsopvatting bij Kant.
	Kant heeft de tijdsproblematiek op een indringende manier aan de orde gesteld. Hij verdedigt de opvatting dat de tijd niet als een gegeven van de dingen op zich, maar als zuivere aanschouwingsvorm van het kennende subject moet worden gezien. Ondanks deze tegenovergestelde inzet belandt hij echter uiteindelijk ook bij dezelfde structuur van de tijd als gelijkmatige opeenvolging van nu-eenheden, die wij in de natuurfilosofie van Aristoteles en Hegel zijn tegengekomen en die voor de moderne natuurwetenschappen vanaf Galileï en Newton maatgevend is geworden.
	Deze overeenkomst tussen het tijdsdenken dat van tegenovergestelde uitgangspunten uitgaat, kan ons ertoe aanzetten, een nieuwe positie in te nemen die noch in de beweging van de uiterlijke natuur noch in het innerlijke aanschouwen van het subject gefundeerd is. Deze positie wordt mogelijk gemaakt door Heidegger te volgen in zijn analyse van de tijd in Sein und Zeit, waarin de volledige tijdelijkheid wordt samengevat en gearticuleerd in de 'Rede', en een lijn te leggen naar zijn opvattingen over "das Offene", die ook gevolgen hebben voor de manier waarop het zijn van de taal gedacht wordt. De taal wordt wordt niet door individuele mensen voortgebracht, maar is er al voordat de mens begint te spreken. Maar zij bestaat ook niet zonder dat zij door mensen wordt gesproken. Hetzelfde geldt - en a fortiori - voor de tijd. De mensen maken hem niet en hij is er niet zonder dat hij - met Heideggers uitdrukking - wordt 'gezeitigt'. Taal en ook tijd zijn voorzover hun 'objectief' (vooraf) gegevenzijn en het 'subjectief' overnemen van dit gegevenzijn bij elkaar komen. Waar het hier om gaat, drukt Heidegger herhaaldelijk ook zo uit: 'das Offene muß übernommen und bezogen werden'. De preciese paralleliteit tussen taal en tijd, die ik hier aan de orde wil stellen, zal ik in een Duitse zin samenvatten: 'Ebenso wie die Sprache ist, indem sie gesprochen wird, ist die Zeit, indem sie gezeitigt wird.' Vergeleken bij deze positie komt het opnieuw als een terugval in speculatieve verhalen over, indien Lyotard in een filosofische context de opvatting van 'hedendaagse fysici' wil overnemen, die 'geneigd zijn te denken dat de tijd voortkomt uit de materie zelf'.(71)


3. Andere tijdsopvattingen in de Westerse traditie 

Een voorbeeld van een denktraditie waarin zowel ten opzichte van het willen beheersen en het bijbehorende tijdsdenken, als ook ten opzichte van de dominantie van het 'cognitieve discours' een 'tegengestelde houding' wordt ingenomen, is volgens Lyotard het jodendom dat de westerse cultuur zo nadrukkelijk mede heeft bepaald. Niet het wetenschappelijke en objectiverende denken staat daarin voorop, maar een houding die het verontrustende van een fenomeen niet tracht te neutraliseren. Er is een gevoel van overweldigdzijn dat in een nu plaats vindt en dat zich aan de 'diachrone tijd' onttrekt. Lyotard karakteriseerd dit type tijd in een ander verband ook als niet-'chrone' tijd. Maar deze ervaring kan ook - in de zin van Freuds psychoanalyse - 'nachträglich' worden bewust gemaakt en moet, om verwerkt te kunnen worden, herhaaldelijk worden 'durchgearbeitet'. Op deze manier vindt de 'diachronisering van een niet-diachrone tijd' plaats en de niet-'chrone' tijd kan een element van de heersende Westerse tijdsopvatting worden.. Lyotard: Heidegger et »les Juifs«. Parijs 1988, p. 37.
	In Het onmenselijke vat Lyotard dit als volgt samen: 'Zoals er geluisterd moet worden naar het vers van de Torah, moet er geluisterd worden naar het fenomeen; het moet vanzelfsprekend ontcijferd en geïnterpreteerd worden, maar dan wel ... zonder te vergeten dat de interpretatie op haar beurt geïnterpreteerd zal worden als een niet minder enigmatische ... boodschap dan het oorspronkelijke gebeuren.'(89) Daarmee komt de joodse traditie een tijdsdenken toe dat aanwezig stelt en tegelijk open laat, dat op vergelijkbare manier als Derrida's 'différance' op iets niet-tijdelijks betrokken is en als een vertijdelijking wordt gedacht, die steeds doorgaat in een zich herhalende beweging. Het denken van de tijd in die zin moet meebewegen met de wisselende ritmes van de stromende tijd, die daarbij telkens aan een tijd-ruimelijke situatie gebonden blijft.
	Dit is een voorbeeld van een niet-Westerse denktraditie die 'in het hart zelf van de Westerse cultuur' kan worden aangetroffen. Evenzo is ook het mythische denken als een ander element in de Westerse cultuur tot en met Hegel en Marx aanwezig gebleven. Dit denken probeert op een andere manier dan 'de techno-wetenschappelijke geest en het kapitalisme' de tijd in een kader vast te leggen en op deze manier te beheersen. Dit heeft er in de Westerse cultuur toe geleid dat zogenaamde 'grote verhalen' werden voortgebracht en op grote schaal aanvaard, die wetenschappelijk niet kunnen worden gestaafd, zoals het christendom, de verlichting, de romantiek, het Duitse idealisme, het liberalisme en het marxisme. De mythische vertellingen veronderstellen - ook in de vorm van de filosofische 'grote verhalen' - een tijdloze instantie, waarin het tijdsverloop zoveel mogelijk is vastgesteld. Het verschil met het technisch-wetenschappelijke en het kapitalistisch-economische denken is wel dat de mythes hun legitimiteit in het verleden vinden - wat er gaat gebeuren is van tevoren casu quo door een omvattend begrippelijk kader gedetermineerd -, terwijl het Westerse tijdsdenken in zijn heersende, technisch-wetenschappelijke vorm op de toekomst is gericht. Het gaat erom de toekomstige mogelijkheden te voorspellen en in de hand te houden.

4. Het Afrikaanse tijdsdenken

Naast deze verwijzingen naar niet-Westerse elementen in de Westerse cultuur zelf gaat Lyotard heel kort en in zeer algemene bewoordingen in op de 'etnoculturen' of de 'traditionele cultuur' die eveneens een soort tegeninstantie ten opzichte van het dominante Westerse tijdsdenken zouden kunnen vormen. Deze culturen hebben andere dispositieven ter beschikking (gehad) dan de (post)moderne Westerse cultuur, om 'hun ruimte en tijd te organiseren'. Het belangrijkste van deze dispositieven is volgens Lyotard de 'historische vertelling'. Wat heden gebeurt wordt verstaanbaar en gelegitimeerd vanuit een verhaal over de geschiedenis. In tegenstelling tot de totaliserende tendens die in het dominante Westerse tijdsdenken en in de 'grote verhalen' van de filosofen tot uitdrukking komt, blijven de dispositieven van de etnoculturen 'nauw verbonden aan het historische en geografische kader waarbinnen zij opereren'. Dit houdt in dat zij geen sterke drang tot totalisering en universalisering in zich dragen en dat zij zich überhaupt 'niet gemakkelijk laten overplanten of mededelen'.(73/74) Op deze manier komt bij Lyotard tegenover de wereldtijd van de Westerse cultuur de ethnotijd van de traditionele cultuur te staan. Dit alternatieve tijdsdenken wordt door hem echter niet verder uitgewerkt en niet gebruikt om de geschetste problematiek door te denken.
	Verder lijkt het mij zeer problematisch om op deze sterk veralgemeniserende manier 'onze (Westerse) cultuur' met 'ethnoculturen' of 'de traditionele cultuur' te confronteren. Op het Afrikaanse continent hebben bijvoorbeeld door de eeuwen heen omvangrijke migraties plaats gevonden en er is geen enkele reden om aan te nemen dat er meer uniformiteit aan te treffen was en is of dat de mate van verandering in de verschillende periodes van de geschiedenis minder geweest zou zijn dan in Europa. Vele volkeren in Afrika kennen historische vertellingen die erover gaan hoe een volk in een bepaald gebied terecht is gekomen en welke markante gebeurtenissen de geschiedenis structureren: oorlogen met andere volkeren, moeilijke perioden in verband met droogte of het optreden van onverwachte en nauwelijks te interpreteren gebeurtenissen, zoals de komst van witte mensen. Deze vertellingen hebben vaak mythische trekken, voorzover lokale en regionale godheden naast de heldhaftige voorvaderen het leven in de betreffende gebieden mogelijk hebben gemaakt of het volk van een onderwerping door anderen hebben gered. Maar zij zijn niet alleen op het verleden gericht, in tegendeel: zij bevatten regelmatig ook bepaalde toekomstperspectieven. Het verschil met Westerse geschiedenissen is er vooral in gelegen dat het mythische beginstadium en ook verwachte toekomstige ontwikkelingen niet scherp van wetenschappelijk verifiëerbare gebeurtenissen zijn gescheiden.
	De tijdsstructuur van de historisch-mythische vertellingen van verschillende Afrikaanse volkeren wordt er niet door gekenmerkt dat zij minder gedifferentieerd zou zijn dan die van Westerse culturen. Kenmerkend is veeleer dat daarin de tijd, die de vertelling tot een gestructureerd geheel maakt,  telkens aan bepaalde inhoudelijke gebeurtenissen en daarmee ook aan bepaalde plaatsen gebonden is. Het laatste is een eigenaardigheid van het Afrikaanse tijdsdenken die in de Bantu-talen direct tot uitdrukking komt. Door de tijdsstructuur aan de taal af te lezen wordt aan de samenhang tussen tijd en taal recht gedaan waarop Lyotard in Het onmenselijke en Heidegger in Sein und Zeit hebben gewezen. Het is weliswaar niet zo zeer de poëtische of poëtisch-ontologische taal, maar het zijn de vertellingen van een groot aantal Afrikaanse volkeren, die een andere tijdsopvatting bevatten, die in het taalgebruik van bepaalde Afrikaanse talen direct terug te vinden is. 
 	In een veel omvattend vergelijkend onderzoek naar de Bantu-talen heeft A. Kagame, een leerling van Tempels uit het huidige Rwanda, laten zien dat in deze talen een tijdsbepaling niet kan worden uitgedrukt zonder dat tevens een plaatsbepaling wordt meegedacht. Er is geen algemene, van de plaats onafhankelijke tijdsstructuur; tijd is gerelateerd aan de ruimte. Bij voorbeeld, de formulering: 'Nthawi yeing 'ono' in de taal van de Chinyanja, die in Malawi, Zambia en Mozambique leven, betekent zowel  'een korte tijd' als ook 'een kleine ruimte'. Uit de context moet blijken wat er telkens bedoeld is. De ruimte/plaats is als het ware een vierde dimensie van de tijd. In zijn onderzoek komt Kagame tot de conclusie, dat 'men deze eenheid van ruimte/plaats-tijd van de vierdimensionele eenheid ruimte-tijd in de wetenschap - van Minkowski en Einstein - moet scheiden ... In het kader van hun wetenschappelijke ontdekkingen hebben deze geleerden het samen gaan van plaats en tijd de chronotopische coördinaten genoemd (die een in de natuur aan te treffen coïncidentie van "chronos" [tijd] en "topos" [plaats] aangeven); voor ons onderzoek zouden wij ze eerder individualiserende coördinaten van iedere beweging (d.w.z. van het handelen en het ondergaan) van de (als mensen) bestaanden willen noemen'.. A. Kagame: Sprache und Sein. Die Ontologie der Bantu Zentralafrikas. Brazzaville/Heidelberg 1985, p. 135-153; zie in het bijzonder 143 en 147 (de eerste cursivering en de eerste en  laatste opmerking tussen haakjes in het citaat zijn van mij, HK). 
	Er is een andere verrassende overeenkomst tussen deze eigenaardigheid van de Bantu-talen respectievelijk het Bantu-denken en het tijdsdenken van de latere Heidegger. Volgens het artikel Zeit und Sein, dat bij de latere Heidegger in de plaats van het eerder geplande deel 2 van Sein und Zeit is gekomen, wordt ruimte als 'plaats' gedacht, die binnen de leefwereld van de mensen aan te treffen is, die deze leefwereld echter een structuur geeft, die niet alleen door het menselijke handelen wordt voortgebracht. Het 'Ereignis' (gebeurtenis) speelt zich af in een 'tijd-ruimte', die gebonden is aan dergelijke 'plaatsen'. Binnen deze tijd-ruimte/plaats-samenhang is een geïsoleerde tijd of ruimte niet meer te denken, behalve als men uitdrukkelijk van deze samenhang abstraheert en deze abstractie ook weer terug  neemt. Dit laatste is bij voorbeeld in de natuurwetenschappen aan de orde, ook wanneer zij de eenheid van tijd en ruimte ontdekken.. Heidegger: Zeit und Sein. In: Beiträge zur Philosophie. Frankfurt a.M. 1989 (Gesamtausgabe. Deel 65); zie p. 372. Op deze manier is te zien waarin het verschil bestaat tussen de wetenschappelijke en de in het geleefde leven aan te treffen tijd-ruimte-samenhang, waarop Kagame gewezen had.  
	Kagame bevindt zich zonder meer in de buurt van het denken van Zeit und Sein, wanneer hij de tijd-ruimte/plaats-samenhang nader uitwerkt door te zeggen dat er bepaalde 'knooppunten' ontstaan: bij een gebeurtenis kunnen op één plaats verschillende tijdelijke lijnen samen komen en voor één tijdelijke ontwikkeling kunnen verschillende plaatsen een rol spelen. Er kan niet op een abstracte manier over tijd in de uiterlijke natuur of in de innerlijke waarneming worden gesproken. Iedere tijdsbepaling is tenminste aan één concrete plaats gebonden.. Kagame, a.w., p. 147-149 Het gaat er niet om dat de mensen de tijd willen beheersen, maar dat zij zich binnen wisselende verhoudingen kunnen handhaven.
	Naast deze eigenaardigheid van de Bantu-talen zijn er in het antropologisch onderzoek naar het tijdsdenken bij de Yoruba en bij andere Afrikaanse volkeren een aantal belangrijke overeenkomstige trekken te vinden. Naast de grote historische vertellingen bepalen andere sociale en individuele gebeurtenissen de tijdsstructuur: de intronisatie van een koning of de overwinning in een oorlog; op kortere termijn speelt de opeenvolging van de marktdagen en van rituele feesten een belangrijke rol (sociaal); het jaar van de besnijdenis in het eigen leven of de geboorte van de oudste zoon (individueel). Verder zijn er natuurlijke parameters: de stand van de zon, van de maan en van de sterren (kosmisch), de lengte van de schaduw, de wisseling van de seizoenen (droge tijden en regentijden) met het bijbehorende werk en de bijbehorende feesten (aardse natuur). Dat alles betekent echter niet dat de tijd niet als zodanig kan worden gedacht. Hij blijft echter ook in zijn meest algemene structuur aan een concrete inhoud gebonden. De tijd kan volgens deze opvatting niet als een leeg kader worden beschouwd dat op een willekeurige manier zou kunnen worden gevuld.. J. Ayoade: Time in Yoruba thought. In: R.A.Wright (red), African philosophy. An introduction. Washington 1977, 2e druk, p. 71-89.
	In een veel besproken boek schrijft J.S. Mbiti, een theoloog en filosoof uit Kenia (uit het gebied van de Akamba) die aan de Makere universiteit in Oeganda heeft gedoceerd, dat de Afrikaanse talen en het Afrikaanse denken geen toekomst kennen, alleen een lang verleden ('zamani'), van waaruit de maatstaven van het handelen gerechtvaardigd kunnen worden, en een tegenwoordige tijd ('sasa').. J.S. Mbiti: African religions and philosophy. Londen 1969; zie p. 17. Hij komt tot deze bewering door een onderzoek naar zijn eigen taal en die van de Kikuyu. Ook als deze onderzoeksresultaten voor beide talen juist zijn, wat ik betwijfel, moet men van een niet geoorloofde veralgemenisering spreken. Zijn opvatting is door een bepaald belang van de missie ingegeven: Mbiti gaat ervan uit, dat met de christelijke eschatologie, dat wil zeggen met de verwachting van de terugkeer van Christus en het einde van alle dingen, voor de Afrikanen de tijdsdimensie van de toekomst pas open gaat. Hierdoor zou het cyclische tijsdenken van de naturreligie door de lineaire tijdsopvatting van het christelijke geloof worden vervangen.. Mbiti: New testament eschatology in an African background. A study of the encounter between New Testament theology and African traditional concepts. Londen 1971.  	Mbiti's theorie is ook door vele Afrikaanse auteurs tegengesproken, onder andere door Joseph M. Nyasani, filosoof aan de universiteit van Nairobi, en door Paul Mbuya Akoko, een van de Luo-sages, die H. Odera Oruka geïnterviewd heeft. Zij stellen heel duidelijk dat in de taal en het denken van de Kisii en de Luo (om slechts deze twee volkeren uit West-Kenia als voorbeelden te nemen) naast de dimensies van het verleden en de tegenwoordige tijd de toekomst een belangrijke rol speelt. Het blijkt dat deze talen zelfs een vierde tijdsdimensie kennen: door de Luo 'chieng' genoemd, die een gebeurtenis beschrijft die niet beperkt is tot één van de andere dimensies en op elk van hen betrekking kan hebben.. R.M. van Zuylekom: The notion of time in African thinking. A survey of some approaches. In: Kimmerle (red), I, we and body. First joint symposium of philosophers from Africa and from the Netherlands. Amsterdam 1989, p. 93-101; H. Odera Oruka: Sage philosophy. Indigenous thinkers and modern debate on African philosophy. Leiden/New York/Kobenhavn/Keulen 1990; zie p. 136. Daarom moet ten opzichte van het Afrikaanse denken juist van een rijke schakering en differentiëring sprake zijn.
	Verder moet worden opgemerkt, dat bij de diverse Afrikaanse volkeren hun tijdsdenken door het in het Westen dominante tijdsbegrip wordt veranderd. Dit vindt plaats in verband met de Europeïsering en modernisering van Afrika, die een niet meer te stoppen proces vormen, dat tot in alle regionen van dit continent doordringt. Met het technisch-wetenschappelijke denken en de industrieel kapitalistische productiewijze komt de bijbehorende tijdsopvatting binnen. Tevens komt het in Afrika tot een Afrikanisering van het uit het Westen overgenomen tijdsdenken. Dit laatste zal voor het interculturele denken van de tijd en voor de opkomende wereldtijd niet zonder betekenis blijven. Langs deze weg kan het Afrikaanse tijdsdenken voor het Westen duidelijk maken dat zijn heersend tijdsbegrip abstract is en dat daarom een hiaat is ontstaan tussen het tijdsbegrip en de tijdsbeleving. Want wij in het Westen weten uiteraard ook, dat het verschil van dag en nacht, de wisseling van de seizoenen, het gebruiken van de tijd voor arbeid of voor spel en het behoren bij een leeftijdsgroep van invloed zijn op de tijdsbeleving, maar wij denken dit gegeven niet. De tijdsopvatting staat vooral in het teken van een manier van werken die met de kapitalistische economie nauw verbonden is. Het genoemde hiaat wordt voor het eerst overbrugd door het verband tussen tijd en taal, dat Heidegger en Lyotard hebben gelegd, door de tijdsopvatting die bij Derrida's gedachte van de 'différance' behoort en door de conceptie van de tijd-ruimte/plaats-samenhang bij de latere Heidegger.
	Als wij de tendens naar een wereldtijd en de blijvende betekenis van de ethnotijd, waarvoor hierboven enkele voorbeelden zijn gegeven, met elkaar vergelijken, staat het willen beheersen naast het zich kunnen handhaven in wisselende constellaties. De vraag ontstaat of niet meer is wat minder lijkt te zijn. Want in het eerste (de tendens naar een wereldtijd) wordt de tijd teruggebracht tot het streven naar zijn kwantitatieve prolongatie; in het laatste (de ethnotijd) blijft hij wat hij is in een meer inhoudelijke zin. De abstracte en altijd gelijke tijd lijkt de mensen te ontglippen; haast en onrust zijn het gevolg. De concrete, aan een plaats en inhoud gebonden tijd lijkt meer bij het leven van de mensen te passen; bepaalde ritmes structureren de tijdsbelevenis.
	Zou een tijd die overeenkomt met wat hierboven als het zijn van de tijd is beschreven, namelijk een vooraf gegeven structuur èn het overnemen ervan door de mens ('eine Zeit, die ist, indem sie gezeitigt wird') niet telkens inhoudelijk en door zijn relatie tot ten minste één plaats, bepaald moeten zijn? Want dit overnemen kan alleen gebeuren in een concreet tijd-ruimtelijke situatie. Als dat zo is, dat wil zeggen als er een grotere adekwaatheid bestaat tussen het zijn van de tijd en de ethnotijd (en de overeenkomstige opvattingen van enkele hedendaagse, Westerse filosofen), zal men de inbreng van de laatste in de wereldtijd in wording dan niet kunnen omschrijven als het scheppen van de mogelijkheid dat de tijd meer de tijd kan blijven en dat hij ten opzichte van het dominante Westerse tijdsdenken weer meer kan worden, wat hij is? Dat in deze vragen een cruciale opgave van deze onze tijd gearticuleerd wordt, heeft Paul Celan, een dichter die tussen de Roemeense, Duitse en Franse cultuur heeft geleefd, in de kortst mogelijke formule samengevat:

'Es ist Zeit, daß der Stein sich zu blühen bequemt,  
 daß der Unrast ein Herz schlägt.
 Es ist Zeit, daß es Zeit wird.

 Es ist Zeit.

Het is tijd dat de steen de moeite neemt te bloeien,
dat in de onrust een hart klopt.
Het is tijd dat het tijd wordt.

Het is tijd.'. P. Celan: Gedichten. Baarn 1988 (Tweetalige Duits-Nederlandse Editie), p. 36. (In de plaats van 'de moeite neemt' staat in de gedrukte vertaling: 'zo goed is'; in de paats van 'in de onrust': 'voor onrust'.) 



