


10. De onzichtbare wereld van de geesten in Derrida's Spectres de Marx en in het Afrikaanse denken

Inleiding

'Engel, und würb ich um dich auch! Du kommst nicht.'. R.M. Rilke: Duineser Elegien. In: Ausgewählte Werke. Ed. R. Sieber-Rilke/C. Sieber/E. Zinn. Leipzig 1942. Deel 1, p. 253.

Volgens het beroemde boek van M. Horkheimer en Th.W. Adorno: Dialektiek van de verlichting (Amsterdam 1947; Nederlandse vertaling 1987) wordt dit tijdperk daardoor gekenmerkt dat het in zichzelf tegenstrijdig is. Aan de ene kant moet het geloof van de verlichting, dat alle werkelijkheid  vanuit de rede kan worden verklaard en dat er geen mythes meer nodig zijn, zelf als een mythe worden beschouwd. Aan de andere kant hoort men in te zien dat ook de mythes een rationele en verklarende functie hebben omdat zij orde scheppen en oriëntering mogelijk maken in een chaotische wereld.. M. Horkheimer/Th.W. Adorno: Die Dialektik der Aufklärung. Amsterdam 1947, p. 10 en 22. Na de baanbrekende analyses van Horkheimer en Adorno is hun stelling, dat de verlichting aan haar innerlijke tegenstrijdigheid ten onder zou gaan en dat het daarom noodzakelijk zou zijn om haar over zichzelf te verlichten, veelvuldig nader uitgewerkt. Ik noem hier plaatsvervangend het onderzoek van H. en G. Böhme waarin uitdrukkelijk op Het andere van de rede wordt gewezen, dat door de verlichting vergeten en verdrongen was: het lichaam en het gevoel, de natuur en het vrouwelijke, de wereld van de dromen en van de geheime verlangens.. H. Böhme/G. Böhme: Das Andere der Vernunft. Frankfurt a.M. 1983, p. 23. 
	In de lijn van deze denkarbeid ligt volgens mij het boek van J. Derrida: Spectres de Marx (Parijs 1993), 'Spoken van Marx', waarin hij - naar aanleiding van de verdringing van het discours over Marx na de ineenstorting van het zogenaamde 'reëel bestaande' socialisme - de spookachtige aanwezigheid van Marx en het marxisme gaat onderzoeken. Hij zegt letterlijk: 'Il y a aujourd'hui dans le monde un discours dominant, ou plutôt en passe de devenir dominant, au sujet de l'oeuvre et de la pensée de Marx, au marxisme (qui est peut-être autre chose), au sujet de toutes les figures passées de l'Interna-tionale socialiste et de la révolution universelle ...'. Derrida, a.w. (boven in de tekst), p. 90.
	Maar ook in het werk van Marx spelen spoken, geesten en drogbeelden veelvuldig een rol. Dat blijkt al uit de beroemde openingszin van het Kommunistische Manifest: 'Ein Gespenst geht um in Europa - das Gespenst des Kommunismus',. K. Marx/F. Engels: Manifest der Kommunistischen Partei (1848). In: Ausgewählte Schriften in zwei Bänden. Ed. Dietz-Verlag. Berlijn 1961. Deel 1, p. 15. uit de titel van de vierde paragraaf van hoofdstuk 1 van Het kapitaal (Deel 1): '4. Der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis'. Marx: Das Kapital. Deel 1 (1873, 2e druk). Ed. Dietz-Verlag, Berlijn 1960, p. 76. en uit de karakterisering van de mystieke aantrekkingskracht van het geld, dat het algemene equivalent van alle waarde vormt, als een "spookachtige realiteit". Marx is het hierbij wel eens met het verlichtingsdenken en met de tegenstanders van het communisme: "alle machten van het oude Europa", die zeggen dat het erom gaat, de spoken en geesten uit te drijven. Ook het communisme moet volgens hem van een spookachtige werkelijkheid overgaan naar een reële en openbare werkelijkheid, het spook van het communisme moet zich manifesteren, 'manifest' worden.
	Derrida wil echter niet, wat men bij Horkheimer en Adorno kan veronderstellen, een theorie ontwikkelen, waardoor de bestaande politieke en maatschappelijke verhoudingen bekritiseerd worden en een betere wereld wordt geschetst, een theorie, die tevens voor het politieke handelen als leidraad kan dienen. De teksten van Derrida vormen een filosofische inzet die als zodanig een politieke dimensie heeft. Tegen een dominant discours in wordt vanuit een schijnbaar marginale positie een ander discours ingezet. Het is daarom verkeerd te verwachten dat men in Spectres de Marx een wending van Derrida naar concrete politieke vragen kan vinden. Het gaat er veeleer om dat de altijd al aanwezige politieke dimensie in het denken vanuit de 'différance' duidelijker naar voren wordt gehaald. Dat betekent niet een concretisering of politisering van dit denken, maar in tegendeel dat in het politieke de afstand en de opschorting van het differentie-denken duidelijker zichtbaar worden gemaakt. Een belangrijk aspect van dit onderzoek is, dat Derrida in dit boek werkt aan de ontwikkeling van aanzetten tot een nieuwe spectrologie (leer van spoken, geesten en drogbeelden). Het andere van de rede, dat door het verlichtingsdenken is verdrongen, is niet alleen te zoeken, zoals boven gesteld, in de mythes, het lichaam en de gevoelens, in de natuur en het vrouwelijke, in de wereld van de dromen en van de geheime verlangens, maar ook in de spoken, geesten en drogbeelden of in één uitdrukking samengevat: in de onzichtbare wereld van de geesten. 
	Het verlichtingsdenken heeft een uitdrijving van de spoken en geesten teweeg gebracht; dit kan men beschouwen als een exorcisme dat een heel tijdperk omspant. Maar het afwezige blijft ook altijd aanwezig, anders zouden wij er niet meer over spreken. In het discours van de verlichting wordt er vooral in ontkennende termen over gesproken: 'Spoken bestaan niet!' Zij zijn niet 'werkelijk'. En ook wat wij menen te horen en te zien in een oud spookkasteel of in een diep bos, beschouwen wij alleen maar als 'projecties' van onze subjectieve angsten 'zonder een objectief correlaat'. Voorzover er in de poëzie of ook in wetenschappelijke teksten zoals de werken van Marx van spoken, geesten of engelen wordt gesproken, heeft dit alleen een 'metaforische betekenis', het staat voor iets in ons eigen 'onderbewuste'. Deze wijze van spreken hoort echter overduidelijk bij een ontologie van de aanwezigheid, die het altijd mee te denken afwezige tracht te ontkennen.
	In zijn deconstructie van deze ontologie waardoor Derrida het werk van Heidegger wil voortzetten, gaat hij in de eerste plaats de verhouding van aanwezigheid en afwezigheid op een andere manier denken. Uitgangspunt hiervoor is Heideggers  gedachte van de waarheid die bij de oude Griekse conceptie van a-letheia (on-verborgenheid) tracht aan te sluiten. Daarin wordt verondersteld, dat 'Entbergen' (open leggen) altijd met 'Verbergen' (toedekken) samengaat. Deze dubbelheid van 'Entbergen' en 'Verbergen' keert terug in de gedachte van een aanwezigheid die tegelijk afwezigheid is. Het andere van de rede is het afwezige in wat door het discours van de verlichting als aanwezig wordt gesteld. Om dit andere en deze verhouding van aanwezigheid en afwezigheid te kunnen denken heeft Derrida noties als die van de 'différance', het 'supplement' (in een dubbele betekenis), het 'spoor' of ook het 'simulacrum' (drogbeeld) geïntroduceerd. De noties van spook, geest of fantoom dienen om een radicale vorm van afwezigheid in het aanwezige te kunnen denken, iets dat door het dominante discours als totaal afwezig, niet 'werkelijk', alleen maar 'gehallucineerd' wordt bestempeld.
	Hoe kan de aanwezigheid van dit afwezige gedacht worden zonder een 'geloof in geesten' te restituëren of een onkritisch werkelijkheidbegrip (in de zin van Kants kritische filosofie) te herintroduceren? Derrida doet een poging, op deze vraag een antwoord te vinden of voor te bereiden. Hij zoekt in teksten van Marx en de voor Marx zo dierbare Shakespeare naar elementen van een nieuwe spectrologie om aan het exorcisme van het verlichtingsdenken een einde te maken. Wij zullen proberen deze elementen bij elkaar te leggen om deze nieuwe spectrologie zo veel mogelijk gestalte te geven.(1) Hierbij zal blijken dat aan dit nieuwe denken over de onzichtbare wereld van de geesten een principiële en zwaarwegende beperking is verbonden. Aan deze beperking kan men ontkomen door een blik op het Afrikaanse denken te werpen. In dit denken zijn niet alleen de geesten van de voorouders op een zeer directe manier aanwezig zodat een gemeenschap tussen levenden en doden ontstaat, er wordt ook op een vanzelfsprekende manier van uitgegaan dat er geesten bestaan van dieren, planten of delen van het landschap (bossen, rivieren enz.). De vraag komt op of  dit aanleiding kan zijn om naar een nieuw animisme toe te denken.(2)

1. Elementen van een nieuwe spectrologie

'Jeder Engel ist schrecklich. Und dennoch, weh mir,
             ansing ich euch, fast tödliche Vögel der Seele'.. Rilke, a.w., p. 235.

De noties van spoken, geesten, fantomen, 'revenants' (geesten die terugkomen) zijn niet nieuw in het boek Spectres de Marx. Derrida verwijst zelf (264, n. 1) naar zijn boek Glas (Paris 1974), waarin hij de "fetisj" in de zin van Marx en in de zin van Freud bespreekt (p. 231 vv.) en waarin hij het fantastische in de fenomenen van Hegels Fenomenologie van de geest (Bamberg 1807) aan de orde stelt, met name "le phantasme (absolu)" van "la vérité (absolue)" (Glas, p. 249 vv.). De geest wordt in het boek De l'esprit (Paris 1987) tot een "fantôme métaphysique", hij krijgt een zekere "spectralité" (p. 45) of gaat optreden als een "spectre" (p. 52) juist omdat Heidegger dit woord probeert te vermijden. 
	In de 'polyloog' naar aanleiding van Heideggers interpretatie van 'de schoenen van van Gogh' en Meyer Schapiro's kritiek op deze interpretatie gebeurt dan het volgende. Derrida geeft aan het argument van Schapiro, dat het bij Heidegger om een 'hallucinatoire projectie' van diens eigen gedachten in het schilderij van van Gogh zou gaan, een positieve wending. Hij werkt het recht en de specifieke betekenis van Heideggers 'projectie' nader uit door een 'spectrale analyse' van 'de schoenen van van Gogh' te geven. Schoenen op zich hebben al iets spookachtigs ('wie heeft daarin gestaan?'); en zij staan, voorzover het mijn eigen schoenen zijn, volgens het citaat uit K. Hamsun, dat Schapiro aanhaalt (dat echter ook door Heidegger gewaardeerd zou worden) voor 'het fantoom van mijn andere Ik'. Maar vooral de twee ongelijke (niet tot één paar behorende) schoenen op het schilderij - ook een ontdekking van Schapiro - hebben een spookachtige dimensie: "le spectre de l'impair".. Derrida: La vérité en peinture. Parijs 1978, p. 418-421, 426 en 431.  
	Derrida gebruikt in het boek Spectres de Marx herhaaldelijk  de term 'spectrologie' (173, 178 n. 1, 276).. Cijfers tussen haakjes in de tekst (zonder p.) staan in dit hoofdstuk vanaf hier voor pagina's in Derridas Spectres de Marx (Parijs 1993).  Hij spreekt ook van een 'hantologie' (89, 255), dat wil zeggen van een leer van het achterna worden gezeten door spoken, waarbij 'hantologie' ook als 'niet-ontologie' kan worden gelezen. Verder is er sprake van een 'spectropoétique', en Derrida zoekt de sporen van een denken over spoken en dergelijke in de taal op. Dit alles maakt het mogelijk dat hij de 'logica' van de 'spectralité' gaat analyseren en de logica van het fantoom aan de orde gaat stellen 'qui excède nécessairement une logique binaire ou dialectique' (89, 59, 108). Wij maken met onze analyse er geen aanspraak op, een spectrologie of een nieuwe spectrologie te bieden. Hooguit zijn wij (met Derrida) op weg daarnaar toe, wanneer wij proberen (zo veel mogelijk) elementen van een nieuwe spectrologie, die in het boek Spectres de Marx worden genoemd, bij elkaar te leggen.
	De sleutelscène voor Derrida is het verschijnen van de geest of het fantoom (ghost) aan het begin van Shakespeare's Hamlet. Nadat Hamlet van de geest van zijn vader heeft begrepen dat deze slachtoffer was van intrigues en van moord en dat hij, Hamlet, hem zou moeten wreken, komt hij tot de constatering: 'de tijd is uit zijn voegen'. Dit houdt voor Hamlet in dat op hem de bijna bovenmenselijke taak rust, deze tijd weer 'in orde te brengen (weer in zijn voegen te zetten)'. Dit verwevenzijn van een persoonlijk noodlot met een algemenere situatie is volgens Derrida kenmerkend voor het verschijnen van een geest en voor een opdracht die uit de wereld van de geesten afkomstig is.
	Concreet gaat het daarom dat Hamlet een weg moet vinden om de moord op zijn vader te wreken. En dat betekent tegelijk dat hij een onrecht uit de wereld moet helpen waarop de situatie in de koninklijke familie en daarmee in de staat van Denemarken op een verborgen manier is gebaseerd. De staat van Denemarken, dat is voor Hamlet en de zijnen de wereld waarin zij leven. Voor hen is dus de wereld uit haar voegen. En zij is op een fundamentele manier uit haar voegen, ook al is dit voor de mensen niet of nog niet openbaar. Deze wijze van uit de voegen zijn geeft Hamlet het recht te zeggen dat de tijd uit zijn voegen is. De overmaat van alle onrecht en van alle crises komt in deze formulering tot uitdrukking. Het fundamentele uit-de-voegen-zijn van de verhoudingen tussen de mensen, van de verhoudingen in hun wereld is uiteindelijk een uit-de-voegen-zijn van de tijd, van de verhoudingen tussen zijn (wat er is) en tijd (hoe het er is). 
	Derrida heeft over de tijd en het (juiste of niet-juiste) gevoegdzijn ervan uitvoeriger gesproken in zijn artikel Ousia et grammè in het boek Marges. De la philosophie (Parijs 1972, p. 31-78) en meer recentelijk in Donner le temps. 1: La fausse monnaie (Parijs 1991). Hij streeft in deze teksten naar een manier om de tijd niet als homogeen, telbaar en beschikbaar te denken, maar als 'gave die zichzelf geeft'.  Daarmee zijn moeilijke vragen aan de orde gesteld die hier niet met de nodige uitvoerigheid kunnen worden besproken. (Zie hoofdstuk 3.) Een belangrijke stap op deze weg, de tijd anders te denken, is een nieuw begrip van de verhouding tussen aanwezigheid en afwezigheid. Hieraan kunnen de noties van spook, geest, fantoom enz., indien zij niet langer weggedrukt en vergeten worden, een belangrijke bijdrage leveren.
	Dat de tijd uit zijn voegen is, is een voorwaarde voor het contact met de onzichtbare wereld van de geesten. Dit was in de tijd van Hamlet het geval en tegenwoordig is het niet anders. De groet aan Chris Hani, die vermoord werd in de strijd tegen de apartheid in Zuidafrika (12), laat zien dat dit niet alleen een kwestie is van het 'oude Europa'. Verder komt dit nergens duidelijker naar voren dan in de analyses van het tijdsgewricht door Marx. Daarom is het niet puur toevallig dat in het werk van Marx spoken veelvuldig aanwezig zijn en dat zijn denken nu een spookachtige realiteit heeft verkregen. Het toelaten van de spoken, het "être-avec les spectres" zou een voorwaarde zijn voor een andere politiek, een 'politiek van de herinnering', niet alleen aan Chris Hani en aan Marx, maar aan 'generaties van fantomen' en hun 'erfenis'. Dit gebeurt, als het gebeurt, 'in de naam van de rechtvaardigheid', die met een Grieks woord ook 'dikè' heet (het juiste vervoegdzijn).(12, 15, 49-52) Derrida herinnert hier ook aan Heideggers interpretatie van Der Spruch des Anaximander in Holzwege (Frankfurt a.M. 1950, 6e druk, p. 296-343) en aan zijn eigen bespreking van deze interpretatie in het artikel La différance. Derrida: Marges. De la philosophie. Parijs 1972, p. 3-27, zie 24-27., waarin telkens het bij elkaar horen van 'adikia' (uit-de-voegen-zijn) en 'dikè' (op juiste manier gevoegd worden) aan de orde komen (49-52).
	Rechtvaardigheid had Derrida al in Force de loi als niet deconstrueerbaar beschreven.. Derrida in: Cardozo Law Review 11, 1990, nr. 5-6, p. 964-967. Daaraan refereert hij in Spectres de Marx herhaaldelijk (15 n. 1, 147). Rechtvaardigheid (justice), verschillend van recht (droit), schijnt een ander woord te zijn voor "différance", de 'niet-oorspronkelijke oorsprong' van alle verschillen in de wereld.. Derrida: Marges, a.p., p. 12. Aan de fantomen herinneren, het onrecht wreken, dat hen aangedaan is, gebeurt niet alleen 'in de naam van de rechtvaardigheid', het draagt er ook aan bij, de rechtvaardigheid te laten zijn.. In Spectres de Marx (p. 147) spreekt Derrida in dit verband enigszins onterminologisch van 'une certaine idée de la justice' (cursivering van mij, HK). In Force de loi, a.p. (in noot 11), had hij uitdrukkelijk voor de formulering gekozen: 'l'idée de la justice'. Van een idée te spreken - in welke niet-kantiaanse zin van een 'regulatieve idee' dan ook - is echter niet te rijmen met de poging, het idealisme achter zich te laten door naar 'de oorsprong, de voorwaarde, de mogelijkheid of de belofte' van dit 'type' filosofie te vragen.    
	Door de herinnering aan de fantomen wordt de grens tussen leven en dood poreus. De doden aan wie geen recht is gedaan keren terug en vragen om wraak, tegen een onrechtvaardige tijd in in hun gelijk gesteld te worden. Dit is een nodige 'arbeid van de rouw' en een leren omgaan met spoken. Maar het gaat er niet alleen om, over spoken te spreken, die terugkeren; er moet ook tegen hen worden gesproken en het zou moeten lukken hen te laten spreken zodat wij naar hen kunnen luisteren.(32) Het uit-zijn-voegen-zijn van de tijd en het weer in orde brengen (weer in zijn voegen zetten) door aan Marx te herinneren en naar hem te luisteren drukt Derrida in een Engels-Franse  woordenspel uit: met Hamlet zegt hij 'the time is out of joint' en hij geeft het eerste hoofdstuk van zijn boek de titel 'Injonctions (bevelen/aanspraken) de Marx'.
	Van het contact met de wereld der geesten, van het spreken tegen hen en met hen weten wij nog iets voorzover wij de praktijk van het afleggen van een eed of van het zweren nog kennen. De geest van Hamlets vader geeft het bevel (injonction) te zweren (jurer), want een geest is altijd een samenzweerder (conjuré) en hij of zij vraagt om een samenzwering (conjuration).(57) Derrida legt uitvoerig uit dat 'conjurer' in het Frans zowel 'bezweren' als ook 'samenzweren' betekent.(73-74) En hij geeft aan dat de verschijning van een geest iets verschrikkelijks heeft (69), dat wij proberen af te wenden door te zeggen dat hij/zij niet 'werkelijk' is, maar alleen een 'hallucinatie', een 'illusie' of 'fantasie'. Mensen voelen gauw dat op hen gejaagd wordt of dat zij achterna worden gezeten door geesten, spoken of fantomen. Daarom proberen zij hun terugkeer (revenir) in de toekomst (avenir) uit de weg te gaan, bij voorbeeld door hun 'werkelijk'-zijn te ontkennen.(69-71) Een middel tegen het jagen van de spoken is ook de religie, die juist de jacht op de spoken kan ondersteunen. Tegenover 'het spook van het kommunisme' hebben 'alle machten van het oude Europa' een alliantie gesloten terwille van een 'heilige drijfjacht' op hen.(72, 76). Marx/Engels: Manifest der Kommunistischen Partei, a.p.
	Wij hebben er al op gewezen, dat volgens Derrida Marx een 'vijandige houding tegen de fantomen' met zijn tegenstanders deelt, wat het willen uitdrijven ervan tot gevolg heeft.(83) Zijn denken is echter niet helemaal van zo'n oppositionele logica doortrokken. De 'Drie woorden van Marx' door Blanchot. M. Blanchot: Trois paroles de Marx. In: L'amitié. Parijs 1971, p. 109-117. maken duidelijk dat diens denken veeleer door een 'disparate logica' wordt gekenmerkt die ook de 'logica van het fantoom' is.(108) 'Vervreemding' (Entfremdung, aliénation) wordt zowel vanuit humanistische en historicistische premissen geïnterpreteerd als ook als een antihumanisme en nihilisme.(58-59) En het directe appel tot 'revolutie' (met de bijbehorende verschrikkingen) valt niet met de indirectheid van de aanspraak op een 'wetenschappelijk discours' te rijmen.(63-64)     
	Enerzijds blijft Marx ondanks de invloed van de verlichting op zijn filosofie een denker van spoken, fantomen en geesten en "un penseur du pacte et du serment" (252 n. 1). Anderzijds wil hij - en daarin werkt de erfenis van de verlichting door - de spoken uitdrijven of proberen ze manifest te maken (zie boven). De spoken die in de verlichting als het ware door de voordeur eruit werden gezet, komen bij Marx, die er veelvuldig over spreekt, door de achterdeur weer binnen. Maar ook Marx is in dit opzicht niet konsequent. Hij gebruikt de termen: spook, geest, fantoom enz. vooral in een kritische en vaak ook in een ironische betekenis en hij doet mee aan het uitdrijven ervan.(259 v.) Daarom noemt Derrida Marx' kritiek op het verlichte omgaan met de spoken 'pré-déconstructive', waarmee gezegd is dat deze kritiek in een ontologie gefundeerd blijft (269 v.).
	Een kritisch-ironische houding ten opzichte van een terminologie waarin veelvuldig woorden als spoken en geesten worden gebruikt, komt duidelijk tot uitdrukking in Marx' discussie met M. Stirner in de Duitse ideologie. Dat Stirner Hegels begrip van de geest als het ware fantomaliseert door hem 'un corps sans nature' te noemen, wreekt zich inzoverre dat het Ik en de Enkeling in Stirners denken een 'fantôme du fantôme' wordt, 'son propre spectre' dat door zichzelf wordt opgejaagd.(212-219) Marx verwijt Stirner, dat bij hem de uitdrijving van de spoken niet plaats vindt, dat zij bij deze auteur niet méér, maar minder aan de orde is dan bij Hegel; dit verwijt keert zich echter tegen Marx zelf, omdat hij nu wel 'un fin du spectral' denkt te kunnen bereiken. Het einde van het bespooktworden, waar Marx naar toe wil in zijn denken, is dan altijd tevens een einde van de religie en van alle ideologische 'sluiers' en 'nevels', die de 'werkelijkheid' verhullen. (261 e.v.)
	Volgens Marx wordt de geschiedenis niet door de geest gemaakt, maar door de mensen zelf, door hun arbeid in de geschiedenis en aan de geschiedenis en door de leidende organisatie van de arbeidersklasse: de kommunistische partij.(168 v.) Hier komen in het denken van Marx trekken te voorschijn die het leninisme en het stalinisme mede mogelijk hebben gemaakt (171). Met het spook van de revolutie verdwijnt haar geest. Daarom vindt Derrida het nodig (met Victor Hugo: zie het citaat uit Les Misérables op 157 v.) 'in de naam van de revolutie' een 'dubbele barricade' te denken, 'une révolution contre la révolution', waarin de 'geest van de revolutie' behouden blijft (181).
	Marx houdt niet (meer) van de geesten, die van hem houden (173). Dat blijkt ook in zijn geestige analyse van 'Het fetisjkarakter van de waar'. In tegenstelling tot het spookachtige gedrag van de ruilwaarde en van het geld, die los van de doeleinden van de producenten van de waar (op de markt) een zelfstandig bestaan gaan leiden, denkt Marx de gebruikswaarde helemaal zonder spook of geest (254 v.). De vraag dringt zich op: hoe is (ook in de gebruikswaarde van de waar) een blijvende positieve relatie tot de 'onzichtbare wereld van de geesten' te denken? Derrida's deconstructie van de spoken van Marx leidt precies tot aan deze vraag. Moeten wij daarmee in de huidige situatie van het denken genoegen nemen of zouden wij kunnen proberen om hier een stap verder te komen? 
	Er kan geen twijfel over bestaan, dat de vraag naar het 'werkelijk'-zijn van de geesten, spoken en fantomen, waarop niet langer zonder meer een ontkennend antwoord kan worden gegeven, volgens Derrida onbeslist moet blijven. Hetzelfde niet-kunnen-weten, dat wij naar en na Kant ten opzichte van de grote metafysische vragen (naar de ziel, het geheel van de wereld en naar god) in acht moeten nemen, geldt ook voor de 'onzichtbare wereld van de geesten'. Binnen de Westerse traditie van de filosofie lijkt inderdaad tegenwoordig iets anders niet mogelijk te zijn.
	Deze houding kan echter genuanceerd worden, als wij een tekst van K.A. Appiah erbij betrekken, een auteur die in een nog enigszins 'traditioneel' Afrikaanse omgeving (in Kumasi, de hoofdstad van de Ashante in Ghana) is opgegroeid en die zijn wetenschappelijke opleiding in Cambridge in Groot-Britannië heeft genoten. (Tegenwoordig doceert hij filosofie en 'African-American Studies' aan de Harvard universiteit in Cambridge, MA.) Hij houdt naast zijn kritisch en wetenschappelijk denken ondubbelzinnig vast aan een 'onzichtbare ontologie'. Hij pleit ervoor, in kennistheoretisch opzicht 'dubbele standaards' te hanteren, dat wil zeggen 'to adopt adversial, individualistic cognitive styles'.. K.A. Appiah: In my father's house. Africa in the philosophy of culture. Londen 1992, p. 219.  Het vasthouden aan zo'n 'onzichtbare ontologie' komt bij Appiah nog enigszins defensief over; S.B. Oluwole, die aan de universiteit van Lagos doceert, stelt in dat opzicht een offensieve argumentatie in. Zij stelt, dat 'de meeste argumenten tegen de logische en/of empirische mogelijkheid' van witchcraft en van geesten 'ongeldig zijn' en dat daarom 'het bestaan van heksen (en van geesten) op zuiver logische gronden niet ontkend kan worden'. De 'wetenschappers hebben nog geen onbetwijfelbare methode ontdekt om te weten wat werkelijk is'. Daarom is het zaak, naar 'een kader' te zoeken 'waarin deze twee blijkbaar tegenovergestelde posities (de Westers-wetenschappelijke en de Afrikaans-spirituële) ondergebracht kunnen worden'.. S.B. Oluwole: Witchcraft, reïncarnation and the God-Head. Lagos 1992, p. III, 19, 11, 13 en 20. 
	Ik vraag mij af of de vanzelfsprekende manier, waarop in het Afrikaanse denken de geesten van de voorouders in de wereld van de levenden aanwezig zijn, voor het Westerse denken over geesten, spoken en fantomen iets kan betekenen. Zou in dit verband de nauwe relatie, die tussen de geesten en de goden wordt gelegd, een rol kunnen spelen? De herbezinning op de spoken en geesten zou er dan toe leiden, de vraag naar de religie opnieuw te stellen. In ieder geval vind ik het belangrijk dat in de Afrikaanse culturen niet alleen over geesten van personen wordt gesproken, maar ook de natuur als bezield door geesten wordt voorgesteld. Voor Marx komt het erop aan, het spookachtige karakter van de dingen, voorzover hun ruilwaarde aan de orde is, te overwinnen. En Derrida is op weg naar een denken, waarin ook ten opzichte van de gebruikswaarde aan de geest van de dingen kan worden vastgehouden. Als het waar is dat Marx binnen bepaalde grenzen, die nader onderzocht moeten worden, de natuur vergeet, dan is het ook waar, dat Derrida in dit verband de vergeetachtigheid van Marx vergeet. Een nader onderzoek naar 'het begrip van de natuur in de leer van Marx' wordt door Derrida niet uitgevoerd, hoewel hij hiervoor een belangrijk boek van A. Schmid zou kunnen gebruiken, waarvan overigens ook een Franse vertaling beschikbaar is.. A. Schmid: Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx. Frankfurt a.M. 1962. Ligt het niet voor de hand om in deze situatie te vragen naar wat de dingen (bij voorbeeld in het Afrikaanse denken) uit zichzelf zijn, wat hun eigen geest, fantoom of spook zou kunnen zijn?
	In deze context zou een blik op de Afrikaanse cultuur de vraag kunnen oproepen, of wij in het kader van een nieuwe spectrologie ook naar een nieuw animisme toe moeten denken. Misschien kan het opnieuw stellen van de vraag naar geesten, spoken en fantomen alleen meehelpen, een nieuwe dimensie van het denken te openen, als ook de diepgaande verstoring van de verhouding van de Westerse mens tot de natuur daarbij ter sprake komt. Derrida wijst erop dat in de analyses van Marx het ding als koopwaar als het ware tot leven komt: "la chose ... est morte et vive à la fois"(245). En hij gebruikt in deze context ook de term "animisme" (243), maar hij zet niet de stap naar het zijn van de dingen op zichzelf of uit zichzelf, die in een positieve zin als bezield kunnen worden gedacht. Voor de vraag hoe dat denken mogelijk is, is het nuttig en misschien zelfs noodzakelijk, het Westerse denken te openen voor de filosofieën van andere culturen.
  
3. Naar een nieuw animisme?

"Vues des anges, les cimes des arbres peut-être
	sont des racines, buvant les cieux.". Rilke: Vergers. Parijs 1926, p. 54.

Ik wil nu de lezer meenemen naar een stadswoning in de hoofdstad van een Afrikaans land. Ook al is het moeilijk om hier vóór het samen drinken van een fles bier of een een glaasje 'schnapps' het ritueel van de libatie (plengoffer) uit te voeren, gebeurt dit toch vaak genoeg. En zeker is dit teken van verbondenheid met en van dankbaarheid jegens de geesten van de voorouders in kleinere steden en op het platte land volop in gebruik. Voor het traditionele Afrika vat E.G. Parrinder zijn veelvuldige observaties op dit gebied als volgt samen: 'All Africans believe in the ancestors, as ever-living and watchful ... The ancestors were human, but they have acquired additional powers and men seek to obtain their blessings or avert their anger by due offerings.'. E.G. Parrinder: African traditional religion. Londen 1968, 3e druk, p. 24. 
	De invloed van de geesten van de voorouders op de levenden hangt af van hun rol die zij in het leven hebben gespeeld en uiteraard van de verhouding die zij hebben gehad tot de levenden. Deze verhouding gaat in een zekere zin door en moet - zo nodig - in orde worden gebracht. De pas overledenen heten ook de 'levend-doden' (living dead), maar ook de doden, die eerder stierven, leven nog en kunnen terugkomen. Voor de oppositionele logica is het een onaanvaardbare gedachte, dat men bij voorbeeld bij de Bambara (in het huidige Mali) in reïncarnatie gelooft en tegelijk aanneemt, dat de geest in de onzichtbare wereld aanwezig blijft.
	De islamitische en de christelijke missie hebben deze situatie niet principieel veranderd. Uiteraard is het nodig, de veranderingen die bij voorbeeld door de aanname van de islam zijn ontstaan, voor iedere Afrikaanse maatschappij afzonderlijk te bestuderen. Wat voor de Wolof (in het huidige Senegal) geldt, dat de wereld van de geesten die in de islam geïntergreerd wordt, hierdoor weliswaar verandert (de geesten bezitten bovenmenselijke, maar op geen enkele manier goddelijke krachten), maar niet verdwijnt, kan als representatief worden beschouwd voor vele Westafrikaanse volkeren.. R.L. Moreau: Africains Musulmans. Des communautés en mouvement. Parijs/Abidjan 1982, p. 221-224. G. van 't Spijker merkt in zijn studie over de begrafenisriten bij de Hutu in Rwanda op, dat de katholieke kerk die de leer van het vagevuur kent (waarin de lotgevallen van de overledenen worden beschreven) en die het geloof belijdt dat Jezus zelf na zijn dood is neergedaald in de hel, op een soepelere manier kon inspelen op het geloof in de 'wereld van de geesten' dan de protestantse kerken die deze opvattingen hebben losgelaten. Voor de christelijke missie in het algemeen concludeert hij: 'Il ne faut pas nier l'existence des esprits, mais affirmer et expliquer que la souveraineté du Christ s'étend aussi sur eux.'. G. van't Spijker: Les usages funéraires et la mission de l'église. Kampen 1990, p. 200 en 210. 
	Een belangrijk punt hierbij is dat de onzichtbare wereld van de geesten voor de Afrikanen helemaal bij deze aardse en menselijke wereld behoort, dat er dus van een radicaal immanente transcendentie moet worden uitgegaan en dat er - heel anders dan in islam en christendom - geen sprake is van een situering van deze geesten en van de goden of van het 'hoogste' wezen (supreme being) boven de aardse en menselijke wereld. Bepaalde mensen zijn gevoeliger voor de spirituele wereld dan andere: medicijnmannen en  -vrouwen, priesters en priesteressen, mensen die over toverkracht (witchcraft) beschikken en veelal ook de smid, die het in zijn macht heeft om ijzer te buigen. Door veelvuldige offerpraktijken wordt het contact met deze wereld, al of niet door de bemiddeling van personen uit de zojuist genoemde groepen, telkens weer tot stand gebracht. Oluwole benadrukt dat het hierbij niet om psychische ziekteverschijnselen gaat (hoewel het volgens mij mogelijk is dat in Westerse maatschappijen mensen die dit soort krachten bezitten niet of zeer zelden worden aangetroffen, omdat zij vaak - ten onrechte - als psyschisch ziek beschouwd en in psychiatrische inrichtingen opgesloten worden). Westerse vooroordelen tegen het bestaan van 'witches' en van geesten zouden volgens haar met logische middelen kunnen worden bestreden door 'een verklaring van de natuur en de modus operandi van de kracht van witchcraft' te geven.. Oluwole, a.w., p. 13 en 16.
	De radicaal immanente transcendentie van de Afrikaanse religies maakt ook begrijpelijk dat geesten en goden binnen dezelfde sfeer bestaan en met elkaar omgaan. Parrinder spreekt van een 'systeem van op elkaar inspelende krachten'. En K. Gyekye legt uit dat in het denken van de Akan de hiërarchie tussen Onyame (de machtigste god), de godheden, de voorouders en de nu levende mensen niet als een 'pyramide' of 'driehoek' wordt voorgesteld (wat Parrinder wel suggereert), maar als een dynamisch geheel, waarin de rangorde door de telkens aanwezige 'spiritual forces' wordt bepaald.. K. Gyekye: An essay on African philosophical thought. The Akan conceptual scheme. Cambridge 1987, p. 75.
	Bij dit 'spirituele universum' horen zeker ook de natuurlijke dingen want de 'levenskracht', dit basisprincipe van het Afrikaanse denklen, doordringt alles: 'The spirits are, in the main, the ancestors and the forces of nature: the powers behind storm, rain, rivers, seas, lakes, wells, hills, rocks. They are not just the water or the rock, for they are spiritual powers capable of manifesting themselves in many places ... In West Africa, in particular, men believe in great pantheons of gods which are as diverse as the gods of the Greeks or the Hindus. Many of these gods are the expression of the forces of nature, which men fear or try to propriate.'. Parrinder, a.w.,  p. 23-24. Het universum is een universum van spirituële krachten, waarin de natuur en haar krachten volledig zijn integreerd.
	In de Westerse filosofie komt het denken van Nietzsche deze opvattingen het meest nabij. Voor hem is het leven eveneens een basiskategorie. Hij gaat uit van een krachtenveld dat geconstitueerd wordt en waarin telkens verschuivingen ontstaan door de 'wil tot macht'. Maar ook voor Nietzsche is de natuur niet op zo'n vanzelfsprekende manier een integraal onderdeel van het krachten-universum als in het Afrikaanse denken. Toch denk ik dat wij bij Nietzsche aan moeten sluiten als wij willen proberen, de nieuwe spectrologie in wording uit te breiden met een nieuw animisme. Daarin zie ik een kans, mee te helpen, het uit-de-voegen-zijn van deze onze tijd, voorzover dit veroorzaakt is door de verstoring van de verhouding tussen mens en natuur, weer in orde te brengen.


