5. De Afrikaanse gemeenschapszin en de 'Filosofie van het wij'

Inleiding

In hoofdstuk 1 zijn het communalisme en de 'filosofie van het wij' al aan de orde geweest. Het eerste onderwerp wordt hier verder herleid tot de Afrikaanse gemeenschapszin en het tweede komt ter sprake in de context van een bepaalde discussie, die in 1989 tussen twee Afrikaanse filosofen: Joseph M. Nyasani van de univeristeit van Nairobi en Kwame Gyekye van de universiteit van Ghana te Legon-Accra, in Rotterdam plaats heeft gevonden. Als de Afrikaanse gemeenschapszin nader wordt uitgewerkt, ontstaat er een leer van de politiek van de familie. De familie bepaalt de meest elementaire sociale verhoudingen, en binnen de familie de broer-broer-relatie, die in alle grotere verbanden alleen maar verder worden uitgebreid. Uit dit perspectief kan als de meest algemene en verst strekkende, politieke maxime gelden: alle mensen worden broeders. 
	Maurice Tschiamalenga Ntumba uit Kinshasa was in 1992 uitgenodigd om als gasthoogleraar gedurende één semester colleges te geven aan de universiteit van Oldenburg in Duitsland. Dit gasthoogleraarschap is ingesteld ter ere van Karl Jaspers, die in deze stad werd geboren. Naar aanleiding van deze colleges heeft Ntumba aan de politiek van de familie als 'filosofie van het wij' nader vorm gegeven. Naast een redenering, dat het wij in plaats van het ik als de meest elementaire verhouding het uitgangspunt van het denken is, heeft hij de epistemologische, ethische en politieke aspecten (in een nauwere zin) en ook de natuurfilosofische en kosmologische dimensies van het wij-zijn uitvoerig aan de orde gesteld. De tekst van zijn colleges moet nog worden uitgegeven.
	In het kader van de genoemde discussie gaat Nyasani uit van een eerste expositie van de 'filosofie van het wij' die Ntumba in Deel 2 van de  Recherches philosophiques Africaines  (Ed. Faculté de Théologie Catholique, Kinshasa 1985) heeft gepresenteerd. Bij de nu volgende beschrijving van Ntumba's positie zal ik verder een artikel gebruiken, dat in 1988 in een Duitstalige bundel is verschenen: Afrikanische Weisheit. Das dialektische Primat des Wir vor dem Ich-Du. (In: W. Oelmüller (red), Philosophie und Weisheit. Paderborn/München/Zürich, p. 24-58). 
	Met het oog op de vraag wat over deze problematiek in verschillende delen van Afrika wordt gedacht, is het belangrijk mede te delen, hoe Segun Gbadegesin van de Obafemi Awolowo Universiteit in Nigeria, die tegenwoordig in de Verenigde Staten van Amerika doceert, over de verhouding tussen individu en gemeenschap oordeelt en over de fundering van deze verhouding in de familie. Hij zegt over de Yoruba: 'De praktische demonstratie van eenszijn ('oneness') en solidariteit onder de leden van een gemeenschap wordt op hoge prijs gesteld. Van ieder lid wordt verwacht, zichzelf als een integraal deel van het geheel te beschouwen en een hierbij passende rol te spelen die gericht is op het welzijn van allen ... Van iedereen wordt verwacht, de belangen van anderen te bewaren en te beschermen, die, bij wijze van uitbreiding, ook zijn eigen belangen zijn.' Verder citeert hij K.A. Busia die van de Akan beweert: 'Er is overal een zwaar accent op de familie - de bloedverwanten, de groep van verwanten, die bij elkaar wordt gehouden door een gezamenlijke oorsprong en een gezamenlijke plicht ten opzichte van haar leden, van hen die leven en hen die dood zijn ... Het individu is zo opgevoed, dat het zichzelf altijd aan de groep gerelateerd denkt, en zich altijd zo gedraagt dat zijn gedrag eervol voor zijn familieleden is en geen schande over hen brengt.'.  S. Gbadegesin: African philosophy. Traditional Yoruba philosophy and contemporary African realities. New York e.a. 1991, p. 65 en 67; zie K.A. Busia: The challenge of Africa. New York 1962, p. 33.
                                       	    
1. De 'extended family' en het communalisme

De Afrikaanse gemeeschapszin is vaak geprezen. Hij wordt als een van de meest duidelijke kenmerken gezien van verschil tussen Afrikaanse en Westerse verhoudingen. De familie, niet als kerngezin, maar in de brede zin van 'extended family', is de bepalende sociale omgeving van de mens. De sibbe of clan, het dorp, de ethnische groep of  het volk en in sommige gebieden van Afrika het koninkrijk zijn de wijdere kringen die zich om de familie-structuur heen hebben gevormd. Wie bij één van deze nauwe of wijdere gemeenschappen behoort, is broeder of zuster, als het om dezelfde leeftijdsgroep gaat, vader en zoon resp. moeder en dochter, als de verhouding tussen de generaties wordt uitgedrukt. Het individu wordt steeds als lid van de op deze manier opgebouwde samenleving gezien. Hierbij heeft de broer-broer-verhouding een paradigmatische betekenis. De rol en de waarde van ieder lid wordt bepaald door de mate, waarin hij met zijn denken en handelen op de gemeenschap is gericht en door de bijdrage, die hij tot het algemene welzijn levert. Het zwaartepunt ligt bij de gemeenschap, de ethnische groep, het volk. Daarmee is niet gezegd dat het individu geen betekenis of geen rechten zou hebben. Het moet ook niet zo worden begrepen, dat er binnen deze gemeenschap geen conflicten, concurrerende verhoudingen of egoïstische bedoelingen zouden bestaan. Veeleer heeft het een 'ontologische' betekenis: voor alles wat het individu doet of is, is het 'zijn in de gemeenschap' verondersteld.
	De 'extended family' van een sibbe of een dorp betekent verder, dat er geen individueel bezit is. De preciese bezitsverhoudingen zijn nogal verschillend in de verschillende delen van het traditionele Afrika. In principe zijn allen eigenaren van alles en de goederen worden naar behoefte verdeeld. Dat sluit niet uit dat er rijkere en armere families zijn. Maar in een noodsituatie komt niemand helemaal alleen te staan. Er zijn vele voorbeelden van, dat een 'extended family' in haar geheel voor enkele begaafde leden een opleiding of studie heeft betaald. Als dit voor de betreffende personen tot roem of rijkdom leidt, wordt verwacht dat de hele familie daaraan participeert. In vele Afrikaanse volkeren is het een gevolg van deze houding, dat politieke leiders op nationaal of regionaal niveau aan hun verwanten belangrijke posities hebben toevertrouwd. In deze situatie zijn traditionele waarden en moderne politieke gedragscodes duidelijk met elkaar in conflict. 
	Als men de maatschappelijke verhoudingen, die vanuit de beginselen van de 'extended family' gestructureerd zijn, in termen van een politieke doctrine formuleert, spreekt men van 'communalisme'. In wat oudere teksten vindt men ook de termen 'communisme' of 'collectivisme'. L.S. Senghor, de eerste president van Senegal, ziet in het communalisme een uitgangspunt voor een eigen Afrikaanse weg naar het socialisme.. L.S. Senghor: On African socialism. New York 1964, p. 93-94.  Aan de ene kant gaat het erom dat de Afrikaanse weg naar het socialisme als het ware bekort kan worden: met name zal er geen revolutie nodig zijn om privépersonen de eigendom aan de productiemiddelen uit handen te nemen, omdat dit soort privé-eigendom niet bestaat. Aan de andere kant wordt het Afrikaanse socialisme ook inhoudelijk op een andere manier gedefinieerd: het zal ten opzichte van alle perioden van de geschiedenis de principes van vrijheid en humaniteit hoog houden. Dit betekent, dat de leer van de 'dictatuur van het proletariaat', nog het atheïsme van deze wereldbeschouwing geaccepteerd worden als een noodzakelijke fase in de overgang naar het socialisme.
	Ook K. Nkrumah, die de eerste president van Ghana en een vooraanstaande figuur in de panafrikaanse beweging was, verdedigt de opvatting dat het Afrikaanse socialisme als een actualisering van de principes van het communalisme onder moderne verhoudingen gerealiseerd zal worden. De stelling dat er in Afrika geen klassenstrijd zou plaats hoeven te vinden, heeft hij later beperkt tot de verhoudingen van het traditionele Afrika. Hij kwam tot de opvatting dat een revolutie voor de oprichting van het socialisme in zijn land onvermijdelijk zal zijn.. K. Nkrumah: Consciencism. Philosophy and ideology for decolonisation and development with particular reference to African revolution. Londen 1964, 5e herziene druk 1970.   In twee studies over de politieke theorie van Nkrumah heeft P.J. Hountondji, een filosoof uit Cotonou in Benin, laten zien, dat deze verandering van zijn standpunt uit de verschillende oplages van het boek Consciencism af te lezen is, met name uit een vergelijking van de eerste en de vijfde druk.. P.J. Hountondji: African philosophy. Myth and reality. Londen 1983, p. 131-140 en 141-155; zie vooral 143-145. 
	O. Awolowo, ministerpresident van West-Nigeria gedurende de Tweede Republiek van zijn land (1979-1983), doet een poging om de oorzaken van geweld en overheersing in het traditionele Afrika op het spoor te komen. Hierbij gaat hij van maatschappelijke tegenstellingen tussen rijkere en armere families uit. Hij bedient zich van de marxistische kritiek op de religie om te laten zien, dat de priesters en het hof van de koning een elite vormen, die met de gelijkheidseis binnen het communalisme niet te rijmen valt. Dat verhindert niet, dat hij niet ook - evenals Senghor en Nkrumah - het marxistische atheïsme afwijst.. O. Alowolo: The people's republic. Ibadan 1968, p. 76 en  The problem of Africa. The need for ideological reappraisal. Londen 1977, p. 13.

2. J.M. Nyasani en K. Gyekye over 'ik en wij'

Op het 'Eerste gezamenlijke symposium van filosofen uit Afrika en Nederland' in Rotterdam (1989) heeft J.M. Nyasani een poging gedaan om de principes van het bestaan van de Afrikaanse mens, zoals deze in de 'extended family' en in het communalisme terug te vinden zijn, ontologisch en metafyisch te interpreteren.. J.M. Nyasani: The ontological significance of 'I' and 'We' in African philosophy. In: Kimmerle (red), I, we and body. Amsterdam 1989, p. 13-23. Hij sluit hiervoor aan bij de gedachte van de 'levenskracht', waarmee Tempels in zijn Bantoe filosofie (Antwerpen 1946) het project van een Afrikaanse ontologie op gang had gebracht. Verder citeert hij de beschrijving van de 'levende eenheid' ('union vitale') door V. Mulago, waarin niet alleen de levende leden van een gemeenschap met elkaar verbonden zijn, maar ook de reeds overledenen.. V. Mulago: Un visage Africain du christianisme. L'union vitale Bantu face à l'unité ecclésiale. Paris 1965, p. 117.  Nyasani ontwerpt een beeld van een 'mythische wereld', waarin iedereen in zijn denken en handelen rekening houdt met alle levende en levend dode (recentelijk overledene) leden van zijn gemeenschap. En hij laat zien dat deze houding voortkomt uit het zoeken naar bescherming van de enkeling achter het schild van de gemeenschap. Daarin ziet Nyasani de enige manier voor de Afrikaanse mens om te overleven in een vijandige natuur met wilde dieren, vaak weinig vruchtbare grond en een onbarmhartige zon. In deze zin antwoordt hij op de vraag naar het gemeenschappelijke voor de filosofie van alle gebieden van Afrika bezuiden de Sahara: 'We are facing the same sun.'
	Op hetzelfde symposium heeft K. Gyekye de gedachte nader uitgewerkt, die ook in zijn boek An Essay on African Philosophical Thought (Cambridge 1987) al aan te treffen is, dat in het Afrikaanse denken communalisme en individualisme niet in tegenstelling zijn met elkaar.. K. Gyekye: Person and community in African thought. In: Kimmerle, a.w., p. 47-60. Collectivisme en individualisme vormen volgens Gyekye een tegenstelling binnen het Europese denken die voor Afrika niet geldig is. Het communalisme sluit de zelfstandige en autonome rol van het individu niet uit. Dat is echter tot nog toe door de Afrikaanse filosofen en politieke theoretici niet voldoende duidelijk uitgewerkt. Daarom is het nodig de uitspraak van Senghor te onderstrepen: 'Het lid van de gemeenschap maakt voor zichzelf eveneens aanspraak op zijn autonomie, om zichzelf in zijn zijn te bevestigen.'. Senghor, a.w., p. 94. 
	Om de tweeledigheid van deze uitspraak te versterken poogt Gyekye de Afrikaanse gemeenschapsgedachte vanuit het individu te ontwikkelen. Hij steunt hiervoor op de filosofie van zijn eigen volk, de Akan, zoals die volgens hem in spreekwoorden is opgeslagen. Uit het spreekwoord: 'Alle mensen zijn kinderen van God, niemand is een kind van de aarde' leidt hij een gelijkenis af tussen God en mens, die betekent, dat ieder mens in zichzelf compleet is. Vooral de 'ziel' ('okra') is van goddelijke oorsprong; zij maakt het eigenlijke zelf uit van de mens en zij vertegenwoordigt zijn intrinsieke waarde. Daarom kan het individu niet van de gemeenschap afgeleid of pas door haar geconstitueerd worden. De gemeenschap ontstaat veeleer doordat individuen op basis van natuurlijke banden en banden, die zij bewust aangaan, met elkaar verbonden worden.             
	Het is echter verkeerd het individu los te zien van de gemeenschap. Als de mens in zichzelf compleet is, impliceert dat, dat hij niet zonder maatschappelijke inbedding gedacht kan worden. De sociale dimensie hoort bij het leven van de persoon, zoals het bij de gemeenschap hoort dat zij uit individuele personen bestaat. De Akan zeggen: 'Als een persoon afdaalt van de hemel, komt hij/zij in de menselijke maatschappij terecht.' Men kan de positie van Gyekye samen vatten door te stellen, dat de eigen waarde en autonomie van de persoon in het communalisme niet afwezig is of over het hoofd wordt gezien. Individuele persoon en gemeenschap hebben telkens hun eigen betekenis; zij kunnen echter niet los van elkaar bestaan. 

3. Een Afrikaanse en een Westerse 'Filosofie van het wij'

Gyekye wil met zijn betoog tegen een veel voorkomende, éénzijdige opvatting van de politiek van de familie in Afrika ingaan. Hij vindt het niet terecht dat alleen het primaat van de gemeenschap wordt benadrukt en de rol van het individu daardoor in feite onderbelicht blijft. Een parallele inzet ligt ten grondslag aan mijn boek Entwurf einer Philosophie des Wir (Bochum 1983), waarin ik het overwicht van het ik in de Westers filosofische traditie vanaf Descartes heb bekritiseerd. De gemeenschap als familie, groep, maatschappij, volk of staat is samengesteld uit individuen. En de individuen zijn wat zij zijn als leden van een wij of van verschillende wij-eenheden. In de Afrikaanse filosofie lijkt een preciese analyse van het ik, zijn éénmaligheid, autonomie en reflexiviteit tot nog toe te ontbreken. Omgekeerd is in de genoemde Westers filosofische traditie het onderzoek naar de structuren van het wij verwaarloosd, dat zich in de staat, de maatschappij, de familie enz. concretiseert. Het onderzoek naar de gemeenschap, het wij, stelt de kategorie van de veelheid voorop; het onderzoek naar het ik, zijn reflexiviteit, legt de nadruk op de kategorie van de eenheid. 
	Als men op deze manier het artikel van Gyekye en mijn eigen onderzoek naast elkaar legt, ontstaat een quasi symmetrisch figuur. Dit figuur is echter niet statisch bedoeld: Door Gyekye's interventie gaat het gemeenschapsdenken in Afrika bewegen in de richting van een onderzoek naar de structuren van het ik; en door mijn bijdrage aan een 'filosofie van het wij' komt binnen het Westerse denken een beweging op gang van het primaat van het ik naar een adekwatere kijk op de specifieke betekenis van de gemeenschap. Deze beweging binnen het Westerse denken is voorbereid door een paradigmawisseling die vaak als 'lingustic turn' wordt aangeduid. Heidegger, Wittgenstein, Habermas e.a. kiezen uitdrukkelijk niet langer het ik als uitgangspunt van hun denken, maar de taal. Omdat de taal nooit alleen door één ik of individu wordt gesproken, maar steeds door een bepaalde historisch-maatschappelijk concrete gemeenschap, ligt in de 'lingustic turn' een stap in de richtig naar de overgang van het ik naar het wij als basiskategorie van de filosofie, in ieder geval van de filosofie van de mens. Beide beschreven denkbewegingen, in de Afrikaanse en in de Westerse filosofie, lopen naar elkaar toe: van veelheid naar eenheid en van eenheid naar veelheid. Zij ontmoeten elkaar als het ware halverwege. Hierbij is van het grootste belang, dat niet opnieuw een primaat geconstateerd gaat worden. Beide: enerzijds de gemeenschap, het wij en de veelheid en anderzijds het ik, de reflexiviteit en de eenheid zijn even oorspronkelijk en even belangrijk.
	Nyasani heeft in zijn bijdrage de Afrikaanse 'filosofie van het wij' wat nader uitgewerkt, door het onderzoek van Ntumba erbij te betrekken. Op deze manier komen een Afrikaanse en een Westerse 'filosofie van het wij' naast elkaar te staan; en de discussie moet nu over eventuele nuance-verschillen tussen beide gaan. Ntumba gaat voor zijn onderzoek naar de betekenis van het wij in het Afrikaanse denken eveneens uit van de taal. In het Lingala heet wij 'biso'. Dit woord geeft de concrete omgeving aan, waarin het ik zich altijd al bevindt; het laat het ik in het licht van het de anderen zichtbaar worden, die het ik telkens als een jij tegen komt. De bisoité (het wij-zijn) confronteert Ntumba dan op een indrukwekkende manier met de moitié, die in de Franse filosofische terminologie voor het ik-zijn staat. Dit leidt hem tot de volgende conclusie: 'Tegenover onze stelling dat deze filosofie van de moitié in de occident onuitroeibaar is, staat de andere, namelijk dat de filosofie van de moitié (ik-jij-heid) in Afrika evenzeer onuitroeibaar is. Daar bestaat het primaat van het ik, hier het primaat van het wij.'. M.T. Ntumba: Langage et socialité. Primat de la »bisoité« sur l'intersubjectivité. Recherches philosophiques africaines. Deel 2, a.p., p. 83. Met deze constatering laat Ntumba zien dat hij de positie van een ik/wij (Westers) en een wij/ik (Afrikaans), waarbinnen geen primaat meer wordt gesteld, nog niet heeft bereikt. Ook in zijn boven genoemde artikel in de Duitstalige verzamelbundel spreekt hij nog over een dialektisch 'primaat' van het wij boven het ik-jij, en pas in zijn gastcolleges aan de universiteit te Oldenburg gaat hij zijn opvatting in die zin nuanceren dat hij naast de Afrikaanse met een Westerse 'filosofe van het wij' rekening wil houden.      
	Volgens Ntumba betekent de bisoité een 'zijn met' ('être-avec') en weliswaar met allen en alles. Daarmee komt overeen, dat volgens mijn 'Filosofie van het wij' (1) alle wij-eenheden bij één wij van de mensheid behoren, wat in zichzelf veelvuldig gestructureerd blijft, en (2) de natuur een partner is in het leven (gebeuren) van het wij. Het 'zijn met' staat volgens Ntumba tevens voor een 'er zijn' ('être-là'), en met deze gebondenheid aan een concrete plaats is een 'absoluut zijn' ('être-absolu') uitgesloten. Dat zou met dezelfde woorden in de hier aangehaalde, Westerse 'filosofie het wij' kunnen staan. Voorlopig blijft het erbij, dat - ondanks de beweging naar elkaar toe - in het Afrikaanse denken het communalisme en daarmee de bisoité, en in het Westerse denken het individualisme en daarmee de moitié, naar verhouding een overwicht hebben. En gelukkig heeft Ntumba intussen ingezien dat men er niet verder mee komt, het een of het ander als onuitroeibaar ('indéracinable') te verklaren. 
	Met de discussie van overeenkomsten en verschillen tussen het Afrikaanse en het Westerse denken, die niet voor altijd vaststaan, maar in beweging zijn, is een belangrijk uitgangspunt van de interculturele filosofie aangegeven. Het wij dat in beide denktradities van grote betekenis is, is nooit algemeen en abstract, maar altijd historisch en maatschappelijk concreet bepaald. Het zoeken naar en opstellen van één abstracte, hoogste zijnde, van waar uit alle andere zijnden worden afgeleid, hoort bij de denkwijze van de 'filosofie van het ik', die uiteindelijk uitmondt in het zichzelf denken van het denkende ik. De concrete bepaaldheid van het wij, de gebondenheid aan een plaats, houdt in dat het ook altijd aan een bepaalde cultuur gebonden is. Overeenkomsten en verschillen kunnen daarom niet boven de culturen (in een transculturele hemel van ideeën) maar alleen tussen hen door een dialoog of - beter gezegd - vele dialogen gevonden worden.
  

