6. Familie - volk - natie in intercultureel perspectief

Een spanningsvolle driehoek van het sociaal-politieke denken

Inleiding

Binnen de geschiedenis van het Westerse denken is het een erfenis van de verlichting dat begrippen als 'volk' en 'natie' niet op een adekwate manier kunnen worden gedacht. Want de betekenis van deze begrippen is niet rationeel te construeren zonder dat er een rest overblijft. Het lijkt daarom voor de hand liggend dat deze begrippen een cruciale rol spelen bij auteurs, die in de tijd van de verlichting tegen deze begrippen in denken. Dit geldt met name voor Jean Jacques Rousseau en Johann Gottfried Herder. Terwijl het 'volk' voor Rousseau een instantie is, waarin de 'algemene wil' zich vormt en waarmee de wetgever vooral rekening moet houden, zijn voor Herder de 'volkeren' de eigenlijke dragers van de geschiedenis; zij vertegenwoordigen het nationaal-individuele in verschillende tijden. Een soortgelijke hoge waardering genieten de begrippen volk en natie in de romantiek, die in de negentiende eeuw in veel opzichten als een tegenhanger van de verlichting gaat optreden.
	In het begin van de negentiende eeuw krijgt het begrip natie een bijzondere, gevoelsmatige lading. Dit houdt verband met de verovering van bijna alle Europese landen door Napoleon. De bezinning op de eigen identiteit tegen de vreemde overheersing bediende zich in sterke mate van het begrip natie. Het is kenmerkend dat juist Johann Gottlieb Fichte, die in zijn filosofie zo nadrukkelijk het standpunt van het heldere denken inneemt en positie kiest tegen iedere vorm van dweperij, in zijn Reden aan de Duitse natie van 1808, waarin hij het politieke zelfbewustzijn van de verschillende Duitse koninkrijken en vorstendomen tegen iedere invloed van buitenaf wil mobilseren, het begrip natie zo sterk naar voren schuift. Hij eist dan weliswaar, dit begrip 'niet alleen dweperig' tot onderwerp van mening en hoop te maken, maar 'grondig onderzoekend' te doordenken.. J.G. Fichte: Reden an die deutsche Nation (1808). In: Fichtes Werke. Ed. J.H. Fichte. Deel 7. Berlijn 1971 (Herdruk van de uitgave van 1845/46), p. 499. Dit blijft echter een eis; een synthese van de gevoelsmatige en de meer rationele betekenis van het begrip natie (en ook van het begrip volk) weet ook Fichte niet tot stand te brengen.
	Deze onduidelijkheid omtrent beide begrippen was één van de voorwaarden, waardoor zij in de fascistische en nationaal-socialistische ideologie een zo fatale rol konden spelen. Met behulp van deze begrippen werd aan de gevoelens van de Italianen en Duitsers geappeleerd en werd hun kritische houding ten opzichte van een verkeerde, misdadige politiek verlamd. Enerzijds blijken volk en natie onmisbare kategorieën van het sociaal politieke denken te zijn, aan anderzijds lijken zij zich door hun semantische ambiguteit ertoe te lenen, op fatale wijze misbruikt te worden. Omdat de geschiedenis van het Westerse denken met betrekking tot deze begrippen niet tot de nodige duidelijkheid heeft kunnen leiden, is het nuttig, om ze in intercultureel perspectief ter discussie te stellen. Ik zal vervolgens een poging doen, te laten zien hoe de begrippen volk en natie in bepaalde contexten van het Afrikaanse denken functioneren. 
	Hierbij is vooral opvallend dat in deze contexten het begrip volk herleid wordt tot het begrip familie, waarin het reële substratum van het volk tot uitdrukking komt. Dit is voor het Westerse denken van de moderne tijd van onmiddellijke betekenis, want in dit denken is het begrip familie blijkbaar sterk verwaarloosd. Derrida heeft in zijn boek Glas (Parijs 1974) uitvoerig laten zien, dat Hegel in zijn 'systeem van de filosofie' het buitengesloten-zijn van de familie uit de politiek gedacht heeft en daarmee een feitelijke toestand in de burgerlijke wereld filosofisch 'op begrip' heeft gebracht. Ik zal Derrida's interpretatie van het ontoereikende van Hegels 'filosofie van de familie' parallel aan een analyse van de betekenis van de familie in het Afrikaanse denken aan de orde stellen. (1.)           
	Het begrip natie speelt in de politieke theorie en praktijk van de Afrikaanse landen na hun onafhankelijkheid een belangrijke rol, voorzover het erom gaat, de identiteit van landen met verschillende bevolkingsgroepen te bepalen. Natie heeft in deze context niet de eenzijdig dweperige lading, die vooral in de Duitse geschiedenis van dit begrip fataal is geweest. Maar niettemein is het begrip natie voor de Afrikaanse landen een moeilijke erfenis van de koloniale periode. Dit begrip moet ertoe dienen, de identiteit van staten een inhoud te geven, waarvan de grenzen zijn vastgesteld door de indeling van Afrika in Europese kolonies. Daarmee lijken de Afrikaanse landen tot op heden voor een vrijwel onmogelijke opgave te staan. Het begrip natie blijft hier, op een heel andere manier dan in het Westen, zonder reële ondergrond; er is niet één volk of één historisch gegroeide gemeenschap, die met behulp van het begrip natie hun identiteit willen bepalen. Hierdoor is  op een andere manier dan in het Westerse denken een argument gevonden, waarom het verleidelijk is, de term natie op een merkwaardig zwevende manier te gebruiken.

1.  De familie als het reële substratum van het volk 

In het onderzoek naar de sociale en politieke verhoudingen in Afrika, zoals dat door de culturele anthropologen wordt uitgevoerd, speelt het begrip 'volk' nauwelijks een rol. Voorop staan begrippen als 'stam' en 'familie'. Er was een periode waarin de 'kinship algebra', zoals B. Malinowski dit noemde, of het zoeken naar formules en diagrammen voor 'verwantschapsstructuren', waarmee C. Lévi-Strauss zich uitvoerig heeft bezig gehouden, de kern van het cultureel anthropologische onderzoek bleek uit te maken. Dit heeft zeker tot een aantal zeer interessante resultaten geleid. Het werd terecht gesteld dat in 'tribale' samenlevingen de verwantschapsrelaties 'het hart van de sociale structuur' vormen. De 'verticale' en de 'horizontale' functies van 'kinship systems' kwamen duidelijk naar voren. Ten opzichte van de eerstgenoemde functies valt te denken aan: opleiding, overlevering, eigendom en politieke ambten, ten opzichte van de tweede aan het organiseren van dwarsverbindingen tussen families door huwelijken of door de combinatie van huishoudens van 'siblings' (broeders en zusters).. G. Ferraro: Cultural anthropology. An applied perspective. St.Paul/New York/Los Angeles/San Francisco 1992, p. 175.
	Het gebruik van de term 'stam' of 'tribale' samenleving lijkt mij echter problematisch. Deze term is volgens B. Davidson door koloniale ambtenaren geïntroduceerd, die een handige, op het hele Afrikaanse continent op dezelfde manier toepasbare formule voor de Europese administratie nodig hadden.. B. Davidson: The black man's burden. Africa and the curse of the nation-state. Londen 1992, p. 100. (Daarmee is niet gezegd, dat het bevel van een Britse D(istrict) O(fficer): 'if you don't find a tribe, make one!' geen reële konsekwenties gehad heeft.)  In het voor-koloniale Afrika geldt: een aantal families of familieverbanden ('sibbes' of 'clans') vormen samen een 'dorp'. De ethnische eenheid van verschillende dorpen kan men volgens mij beter een 'volk' dan een 'stam' noemen. Daarbij kan de politieke organisatie van een volk heel verschillend zijn. In het traditionele Afrika bestond en bestaat gedeeltelijk nog een grote bandbreedte van politieke organisatievormen: van sterk hierarchisch gestructureerde koninkrijken tot strict egalitair opgebouwde maatschappijen en staten.. M. Fortes/E.E. Evans Pritchard: African political systems. Oxford 1940. Verder moet worden opgemerkt, dat in verschillende gebieden van Afrika, bij voorbeeld bij de Yoruba in het huidige Nigeria en Benin, een oude stedelijke cultuur heeft bestaan. Men zou daarom correcter van een lijn: familie - dorp/stad - volk moeten spreken.
	Ook al staan in Afrika patriarchale en gerontocratische familieverhoudingen sterk op de voorgrond, is de rol van de vrouw toch heel verschillend. Vaak heeft zij een reeks  belangrijke, zeer zelfstandige taken in de familie. Behalve de huishouding en de kinderopvoeding moeten hier taken zoals de landarbeid, het verkopen van goederen en rituele functies (vooral bij de besnijdenis van meisjes) worden genoemd. Er zijn ook volkeren met een matrilineaire familiestructuur, onder andere in het huidige Malawi. Bij de Akan hebben de vrouwen eveneens in bepaalde opzichten een doorslaggevende invloed. Dit komt vooral in de rol van de 'queenmother' tot uitdrukking, die na het overlijden van een koning voorstellen voor zijn mannelijke opvolger moet doen. Dat in het merendeel van de Afrikaanse volkeren een bruid, met wie een jonge man wenst te trouwen, niet alleen de toestemming van haar familie nodig heeft, maar dat voor haar ook een 'prijs' moet worden betaald, geeft aan dat de positie van de vrouw in Afrika over het algemeen als ondergeschikt moet worden beschouwd.
	Een familie bestaat als regel uit een man met twee, drie of meer vrouwen, de jongere kinderen, de niet gehuwde volwassen dochters en de gehuwde zonen met hun vrouwen en kinderen. Naast een 'extended family' in de beschreven zin kan een combinatie van families of een 'joint family' door de samenwerking van 'siblings' tot stand worden gebracht.. R.M. Keesing: Cultural anthropology. A contemporary perspective.New York e.a. 1981, 2e druk,  p. 271. Verder horen ook de geesten van de overleden verwanten bij het sociale systeem van de familie. En het is gebruikelijk, nauwe vrienden of lotgenoten in een oorlog of op een reis als familieleden te beschouwen en ook zo te noemen. Een belangrijk verschil met familieverhoudingen in het Westen is, dat een Afrikaanse familie een economische en een politieke eenheid vormt. De familie is niet alleen een familiebedrijf met de vader of grootvader als baas, het 'geheel van rechten en verplichtingen van een persoon tegenover andere personen en tegenover de groep' wordt in verwantschapstermen uitgedrukt. 'Om er een paar te noemen: ... op wie je kunt rekenen voor bescherming, met wie je kunt trouwen, aan wie je een vrouw moet geven, welke akkers je mag bewerken, wie je diensten mag vragen of moet leveren, wie er hekserij tegen je kan gebruiken of en met wie je handel mag drijven, wie je moet begraven en door wie je begraven zult worden, met wie je grappen mag maken en met wie niet, wie je mag of moet doden en wie niet, enzovoort, enzovoort.'. R. Raatgever: De verwantschappelijke economie. Essays in de historisch-materialistische antropologie. Diss. Amsterdam 1988, p. 64-65. 
	In een dorp of stad vindt men als het ware een wijdere, concentrische kring van die familieverhoudingen. En dezelfde structuur herhaalt zich als men van een dorp of stad verder gaat naar de verhoudingen van een volk. De chief van een dorp handelt ten opzichte van de verschillende families op dezelfde manier als een vader ten opzichte van zijn familieleden. De koning of politieke leider van een volk geeft nog een keer hetzelfde gedrag te kennen ten opzichte van de verschillende dorpen of steden, die tot zijn volk behoren. De rechten en verplichtingen ten opzichte van het dorp of de stad staan weliswaar hoger dan die ten opzichte van de familie, en die ten opzichte van het volk of de staat wederom één trede hoger, maar zij zijn van dezelfde aard als binnen de familie. In de beschrijving van een cultureel anthropoloog wordt deze structuur als volgt samengevat: 'Kinship relations are tantamount to social relations.'. Ferraro, a.p. (in noot 2). Dit bedoel ik met de formulering, dat de familie het reële substratum is van het volk.         
	In deze Afrikaanse verhoudingen heeft blijkbaar geen breuk plaats gevonden, die voor de positie van de familie binnen het volk en de staat in het Westen van een cruciale betekenis is. Deze breuk waardoor de overgang van een primair agrarische cultuur naar het leven in de polis in het oude Griekenland gemarkeerd wordt, is gedocumenteerd in tragedie: Antigone van Sofokles. Volgens de duiding van deze tragedie, die Hegel in zijn Fenomenologie van de geest (1807) heeft gegeven, botsen hier de goddelijke wet of de wet van de familie en de menselijke wet of de wet van de staat met elkaar. Polyneikos, een van de broers van Antigone, die tegen de nieuwe wet van de staat in opstand was gekomen en in de strijd werd gedood, mag op bevel van de koning niet worden begraven. Door hem wel te begraven gehoorzaamt Antigone aan de wet van de familie en moet daarvoor zelf sterven. Het beslissende punt is volgens Hegel, dat de man voor het volk en daarmee voor het recht van de polis en de zedelijke wereld staat, terwijl de vrouw gedwongen wordt, in de familie en daarmee in het huis te blijven, waar de 'onderaardse macht' van de wraak en de natuurlijk-mythische wereld een ondergeschikte, maar nog steeds wezenlijke plaats innemen. Hierdoor ontstaat, wat Hegel noemt 'die ewige Ironie des Gemeinwesens (der Polis)'. Deze bestaat volgens hem in het volgende: 'Indem das Gemeinwesen sich nur durch die Störung der Familienglückseligkeit ... sein Bestehen gibt, erzeugt es sich an dem, was es unterdrückt und was ihm zugleich wesentlich ist, an der Weiblichkeit überhaupt seinen inneren Feind.'.G.W.F. Hegel: Phänomenologie des Geistes. Ed. W. Bonsiepen/R. Heede. Gesammelte Werke. Deel 9. Hamburg 1980, p. 249, 250 en 259. (Opmerking tussen haakjes van mij, HK.) Ik doe hier een poging deze moeilijke passage te vertalen: 'Doordat de gemeenschap haar bestaan zeker stelt door de gelukzaligheid van de fanilie te verstoren, creëert zij door wat zij onderdrukt en wat tegelijk wezenlijk voor haar is, door de vrouwelijkheid als zodanig, haar innerlijke vijand.'
	Derrida laat zien, dat Hegel op dit punt niet tot een synthese van de tegenovergestelde krachten (goddelijke en menselijke wet, man en vrouw) kan komen, hoe dat in zijn systeem van de filosofie en volgens de opbouw van dit systeem op ieder niveau het geval is of behoort te zijn. In en met de instantie van de familie (respectievelijk van de vrouw en uiteindelijk van de natuur) binnen de menselijke wereld wordt iets ontkend, dat niet tegelijk in zijn positieve aspecten naar een hoger niveau wordt meegenomen. De onoplosbare, tragische rest binnen de dialectische gang van zaken valt als het ware buiten het systeem van Hegel en blijft op deze manier ongedacht.. J. Derrida: Glas. Parijs 1974, p. 165-171, 187-199 en 209-211 (telkens de linker kolom). Dat betekent: De wet van de familie wordt niet werkelijk opgenomen in de polis, maar alleen als 'onderaardse', niet erkende en niet geïntegreerde instantie. De erkende instantie, waaruit de staat is samengesteld, is het volk: dat zijn in het oude Griekenland en ook in de tijd van Hegel de mannelijke, vrije burgers. Maar ook als de vrouw in beginsel dezelfde rechten krijgt als de mannelijke, vrije burger, blijft de familie buitengesloten van het volk en van de politieke organisatie van het volk in de staat. Dat wil zeggen: de verhoudingen in de familie bepalen op geen enkele manier de sfeer van het volk en van de staat. 
	Als wij nu terugkijken naar de relatie tussen familie en volk in het Afrikaanse denken, zou men kunnen vragen: Mist het volk in de Westerse theorie en praktijk zijn reële substratum? Ik wil echter niet de Afrikaanse relatie tussen deze instanties als model poneren, waaraan de Westerse verhoudingen zich moeten spiegelen. De positie van de vrouw in de meeste Afrikaanse samenlevingen weerhoudt mij al, dit te doen. Toch kan het Afrikaanse voorbeeld ons op een situatie attent maken, die ook uit Derrida's interpretatie van Hegel naar voren komt, namelijk dat in het kader van de Westerse theorie en praktijk in het begrip volk theoretisch iets ongedacht blijft en dat daarmee in de praktijk overeenkomt dat de familie-verhoudingen buiten de staat en de politiek worden gehouden.
	Zou dit gegeven de oorzaak kunnen zijn, dat in de romantiek vaak dweperig over het volk wordt gesproken zonder dat dit begrip 'grondig onderzoekend' wordt doordacht? Als dit zo is, zou het begrijpelijk zijn dat de ambiguïteit of de denkend niet te achterhalen gevoelsmatige lading van het begrip natie, nog wezenlijk zwaarder weegt. Want evenals het volk op de familie als zijn reële substratum gebaseerd zou moeten zijn, zou de natie het volk als substratum moeten hebben. Voorzover deze verhouding (noodzakerlijkerwijs ?) verstoord is, blijft het volk boven de familie en de natie boven het volk 'zweven'. Het 'zwevende' van het denken over het volk, waardoor de familie buitengesloten wordt, werkt door naar het begrip natie. Dit laatste begrip wordt dan des te dieper meegetrokken in de afgrond die in het begrip volk blijkt te gapen. Ik zie een uitweg uit deze impasse, als de relatie tussen familie, volk en natie als een spanningsvolle driehoek wordt gedacht. In deze driehoek wordt (1) het volk als basis of dragende instantie van (2) de natie gedacht, een basis, die zelf weer op de instantie van (3) de familie berust. In de laatstgenoemde instantie wordt het sociale systeem door bepaalde, natuurlijke wetten mede geconstitueerd, die als zodanig erkend en theoretisch en praktisch niet buiten worden gesloten.

2. De natie als superstructuur van het volk

Fichte had drie jaar voor de Reden aan de Duitse natie al een keer in openbare colleges te Berlijn (1804/05) een tijdsdiagnose gegeven, waarin hij zijn eigen tijd, met name ook ten opzichte van de politieke versplintering zoals die in de Duitse deelstaten zichtbaar werd, als een dieptepunt van de geschiedenis: als het tijdperk 'van de volledige zondigheid' had gekarakteriseerd.. Fichte: Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters (1804-1805). In: Fichtes Werke, a.p. (in noot 1), p. 11-12. Het dieptepunt is echter ook het omslagpunt naar de bevrijding van egoïsme en eigenbelang, zodat de mensen zich weer op het Ene, op de Idee en dat heet in politiek opzicht: op de eenheid en vrijheid van de Duitse natie kunnen richten. Deze eenheid is de eenheid van het Duitse volk en drukt zich uit in de taal, de literatuur en de wijze van denken. De feitelijke geschiedenis heeft Fichte's tijdsduiding in een bepaald opzicht niet bevestigd: een 'bijzondere natie' van allen die deze 'bijzondere taal' spreken,. Fichte: Reden an die deutsche Nation, a.p., p. 453. is in Duitsland nooit ontstaan. Dit neem ik als een indicatie dat in het begrip natie, waar Fichte mee werkt, ondanks zijn tegenovergestelde beweringen een dweperig aspect blijft overheersen. 
	Als wij ook hier ter verheldering van de situatie in het Westen een blik werpen op het gebruik van het begrip natie binnen het proces van identiteitsvinding van Afrikaanse landen na hun politieke onafhankelijkheid, zal het direct duidelijk zijn, dat dit begrip op geen enkele manier in de traditie van het sociaal-politieke denken van Afrika verankerd is. De grenzen van de gebieden die voor onafhankelijkheid strijden en deze vroeger of later bereiken, zijn afkomstig uit de verdeling van Afrika onder de Europese mogendheden. Het is bekend dat deze grenzen vaak midden door het gebied van een Afrikaans volk heen zijn gelegd en dat meestal een groot aantal volkeren deel van één kolonie hebben uitgemaakt. Ik noem hiervoor enkele voorbeelden. Yoruba sprekende mensen leven in Nigeria, Benin en Niger, Akan treft men in Ghana en in Ivoorkust, de Senufo zijn verdeeld over Ivoorkust, Burkina Faso en Mali. Men vindt echter ook in één land, zoals Uganda, naast verschillende Bantu-volkeren enerzijds hamitische en nilotische ethnische groepen en anderzijds Sudannegers; en de inwoners van Madagascar zijn samengesteld uit de Merina, Betsimisaraka en andere volkeren als Betsileo en Tsimihety. 
	Na het bereiken van de onafhankelijkheid hebben de regeringen van de vroegere koloniale gebieden er niet voor gekozen bij de indeling van hun staatsgebieden en de overige organisatie van het politieke leven bij voor-koloniale tradities aan te sluiten. Als een gevolg van het feit, dat de koloniale geschiedenis op de verschillende gebieden een duidelijke stempel heeft gedrukt en dat iedere kolonie afzonderlijk de onafhankelijkheid heeft bereikt, was deze keuze misschien ook helemaal niet mogelijk. In zijn boek The black man's burden heeft Basil Davidson duidelijk gemaakt dat niet na de koloniale overheersing, maar naast de geschiedenis van de kolonisering moet worden gesproken van een 'niet ingeslagen weg' naar een eigen Afrikaanse politiek. Davidson analyseert, hoe de Ashante in het huidige Ghana op de politiek van de Portugesen, Hollanders en Britten hebben ingespeeld, maar er niet in geslaagd zijn, in politiek en in economisch opzicht een eigen positie op te bouwen en te handhaven, omdat de perioden telkens te kort waren, voordat weer een nieuwe golf van koloniaal geweld aan deze pogingen een einde maakte.. Davidson, a.w. (in noot 3), p. 52-73: '2. The road not taken'.
	Dezelfde auteur heeft uitvoerig laten zien, dat het nationalisme in het begin van de strijd om en de ontwikkelingen na de onafhankelijkheid een min of meer lege formule is, die slechts tot doel heeft, de wil tot onafhankelijkheid uit te drukken: wij, de volkeren van dit bepaalde koloniale gebied, willen zelf ons politieke lot bepalen. 'Nation-building' wordt de naam voor de taak, één politieke identiteit te ontwikkelen voor de verschillende volkeren of delen van volkeren op het gebied van een nieuwe na-koloniale staat. Aan de uitvoering van deze taak wordt zeer direct en nadrukkelijk gewerkt, vooral  ook in de opvoeding van de jonge staatsburgers. Het gevaar van een nationalistische roes, zoals die in Hitler-Duitsland is opgekomen, bestaat in Afrika allerminst. Meestal is er niet één volk, dat als drager van de nationale staat in aanmerking komt, maar verschillende volkeren met de bijbehorende families als hun kern. Dit leidt heel vaak tot het probleem, dat bij de verdeling van banen vooral de familieleden van de gehele 'extended' en 'joint family' bedeeld worden. Begrijpelijkerwijze kan dat ook leiden tot een machtsstrijd tussen verschillende groepen van families, waardoor het land verdeeld raakt. Een voorbeeld van het laatste is de langdurige burgeroorlog in Somalia. Zo ontstaan ook rivaliteiten, die tot oorlogen leiden tussen verschillende volkeren, zoals tussen de Igbo en de overige volkeren van Nigeria in de jaren 1967-1970 of tussen de Hutu en de Tutsi in Rwanda, waar de strijd steeds opnieuw  is opgeleefd. 
	De nationale staat lijkt een 'vloek' te zijn die door de koloniale geschiedenis over de Afrikaanse volkeren is uitgesproken. Dat wil Davidson door de ondertitel van zijn boek uitdrukken: Africa and the curse of the nation-state. Misschien kan men ook zeggen, dat in de organisatie van Afrika door middel van naties, die langs de lijnen van de koloniale gebieden zijn ingedeeld, het stigma te herkennen is, dat de koloniale periode heeft achtergelaten. De volkeren hebben weliswaar families als hun reële substratum, er is echter niet één volk, dat de basis vormt voor de hierop te funderen superstructuur van de natie. Het begrip natie sluit niet op een duidelijk te beredeneren manier aan bij het volk of de volkeren, die in de Afrikaanse, na-koloniale context dit begrip gebruiken om een politieke identiteit op te bouwen.        
	Over het begrip natie doordenkend, is er een vergelijking te trekken met Europa (en in het bijzonder met de Duitse situatie): zowel in Afrika als in Europa is het niet altijd duidelijk geweest, hoe men met de 'uitdaging van het nationalisme' moest omgaan.. Davidson, a.w., p. 162-196: '6. The challenge of nationalism'. Voor Duitsland schijnt er een uitweg uit een verkeerd en dweperig nationalisme te liggen in een politiek, die een bijzondere bijdrage tracht te leveren aan de opbouw van een verenigd Europa zonder op een speciale, naar overheersing strevende rol daarin te willen spelen.  Op vergelijkbare wijze probeerden en proberen Afrikaanse politici de 'vloek' van de nationale staat, die niet uit eigen tradities is voortgekomen, van zich af te schudden door zich op grotere politieke eenheden van Afrika te richten. Politici en theoretici als Kwame Nkrumah en Cheikh Anta Diop hebben vanuit Ghana, respectievelijk vanuit Senegal aan een panafrikaanse politiek gewerkt. Hun 'Leitbild' waren de USA voor het streven naar de United African States (UAS). Het is weliswaar een feit, dat alle Afrikaanse staten met uitzondering van Ethiopië het verleden van een langdurig koloniale overheersing delen, met alle gevolgen vandien, maar er zijn te veel verschillen in de historische achtergronden en in de huidige belangen van de verschillende staten. Dat zijn de redenen, waarom de panafrikaanse gedachte op korte termijn nauwelijks een kans op realisering maakt. Deze gedachte blijft niettemin levendig. De 'Organisatie van Afrikaanse Staten' (OAS) organiseert nog regelmatig vergaderingen, die telkens in verschillende landen van dit continent plaats vinden. Ook al wijst hij het begrip ras als verbindend element helemaal af, vestigt K.A. Appiah uit Kumasi in Ghana, die tegenwoordig in Cambridge, MA doceert, de hoop op gemeenschappelijke culturele tradities. Daarin ziet hij een uitgangspunt om ook 'African-Americans, Afro-Caribbeans and Afro-Latins' bij een bondsgenootschap dwars door verschillende staten heen te betrekken.. K.A. Appiah: In my Father's house. Africa in the philosophy of culture. Londen 1992, p. 289-293; zie 291. 
	Regionale politieke en economische samenwerking biedt in Afrika voorlopig concretere mogelijkheden. Er is een tijdlang aan een 'Oostafrikaanse Federatie' tussen Uganda, Kenia en Tanzania gewerkt, waaraan door de dictatoriale politiek van Idi Amin in Uganda van 1971-1979 een einde is gekomen. De 'Economic Community of West-African States' (ECOWAS), die tussen 16 toenmals Franse koloniale gebieden is afgesloten, en de 'Southern African Development Coordination', waaraan 9 landen meedoen, vervullen nog steeds bepaalde economische en politieke functies. 
	Wat betreft de pogingen tot regionale politieke samenwerking in Afrika wil ik nog een keer Davidson citeren: 'To those who prudently reply that it can't be done, the answer will be that it can certainly be thought of.'. Davidson, a.w., p. 321. Het type van mogelijkheidsdenken of utopisch denken, dat in dit citaat tot uitdrukking komt, moet toegestaan zijn, ook na de uiterst moeilijke ervaringen met het theoretische doordringen van de begrippen volk, natie en Europa in het kader van de Westerse filosofie en politieke wetenschap. Om dit type denken op het juiste spoor te zetten of  te behoeden om op een dwaalspoor te geraken, kan naast het interculturele perspectief, dat in de filosofie pas zeer recentelijk een rol begint te spelen, de erfenis van een denktraditie nuttig zijn, die tegenwoordig tot een spookachtig bestaan veroordeeld is. (Zie hoofdstuk 9) Ik bedoel het marxistische denken en in het bijzonder het denken van Geörgy Lukács en Ernst Bloch, die door een intensieve arbeid aan de 'kategorie mogelijkheid' zijn gekomen tot bepaalde resultaten, die aangeven,  wat 'objectieve mogelijkheid' kan betekenen. Daarop kan ik hier niet nader ingaan; ik verwijs alleen naar het hoofdstuk 'Die Schichten der Kategorie Möglichkeit' in Blochs Das Prinzip Hoffnung (Frankfurt a.M. 1959, p. 258-288) en naar de recent verschenen bundel van R. Dannemann/W. Jung (red): Objektive Möglichkeit. Beiträge zu Georg Lukács' 'Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins'  (Opladen 1995).
         

