11. Denken van de dood in intercultureel perspectief

Inleiding

Dood en leven horen bij elkaar. Zonder zich van de dood bewust te zijn, zou het leven geen betekenis hebben. Zich bewust zijn van de dood betekent, dat wij niet zo maar leven, maar dat wij nu nog mogen leven - of misschien ook - nu nog moeten leven. Door ons van de dood bewust te zijn, kunnen wij leren met de gedachte om te gaan dat wij - op een gegeven moment - zullen sterven. Op deze manier zal de betekenis die de dood aan het leven geeft geleidelijk aan worden verwezenlijkt. 
	Er kan een wijze van leven worden gedacht, die nauwelijks of helemaal niet de voorkeur verdient ten opzichte van het dood zijn: wanneer een mens lijdt aan een lange ongeneeslijke ziekte met sterke pijn of aan een zware vorm van dementeren. Dan is het leven zelf dood of erger dan de dood. Maar ook het omgekeerde is mogelijk: iemand kan zich zo duidelijk van zijn dood bewust zijn dat zijn leven daardoor in de hoogste mate aan betekenis wint. Alles wat hij of zij doet, gebeurt als het ware sub specie mortis. 
	Het is een uiterst zeldzaam, maar wel voorkomend verschijnsel, dat beide extreme wijzen waarop leven en dood met elkaar verweven zijn, tegelijk kenmerkend zijn voor één bestaan. Dit was bij Hölderlin het geval, in de periode waarin hij - zoals vaak wordt gezegd - 'geistig umnachtet' was. Hij heeft dit zelf met een precisie geformuleerd die nauwelijks te evenaren is:

	Leben ist Tod,                                          Leven is dood,
	Und Tod ist auch ein Leben.. F. Hölderlin: Sämtliche Werke. Ed. F. Beißner. Deel 2. Stuttgart 1961, p. 374.                    En dood is ook een leven. 

Wat wij uit deze uitzonderlijke ervaring, voor het gewone leven kunnen vasthouden, is de ambivalentie van de dood. De dood is kwaad en goed tegelijk. Deze ambivalentie heb ik ooit in mijn 'Liederen van de dood' geprobeerd te verwoorden. Daarin karakteriseer ik de dood als

	Fremder Freund,                                        Vreemde vriend,
	unheimlicher Begleiter.                                angstwekkende begeleider.
	Lebensbedrohender                                    Levensbedreigende
	Lebenspender.. H. Kimmerle: Lieder vom Tod. In: Versuche anfänglichen Denkens. Bochum 1985, p. 107-115, zie 115.                                           levensbron.

Het behoeft geen betoog, dat bij een vroege en een onverwachte dood het kwade ervan duidelijker naar voren komt, dat echter na een lang leven, dat ook zijn voldoeningen heeft gekend, het goede ervan eerder te ervaren is en formuleerbaar wordt. Het eerste kan tot een wilde schreeuw leiden, tot een protest tegen de dood en tot het altijd weer opnieuw stellen van de vraag die evenvele keren zonder antwoord blijft: Waarom? Waarom treft de dood mij: mijn geliefde, mijn kind, mijn broer of zus? Waarom nu - midden in het leven? Van het tweede, de ervaring van het goede van de dood, vinden wij een spoor in het Oude Testament, waar van Izaak wordt gezegd: 'Hij stierf oud en der dagen zat' (Genesis 35, vers 29).
	Ik ken een vrouw - zij is boven de 80 - die de dood zonder angst afwacht, maar nog steeds met een bepaalde onzekerheid: hoe zal het zijn, dit moment van sterven? In een gedicht heeft zij deze houding onder woorden gebracht. Daarin gaat zij zo ver - ik heb dat nog nooit eerder gehoord of gelezen - dat zij haar dood uitdaagt. Hij zal de dood moeten zijn die bij haar leven past:

	Enttäusche mich nicht,			Stel mij niet teleur,   
	mein Tod,                       		mijn dood,
	in allem Fraglichen			in alle onzekerheden
	letzte Gesetztheit,			het laatste wat geponeerd wordt, 
	angstlos erwartet.			zonder angst verwacht.
	Enttäusche mich	 		Stel mij niet teleur,
	du nicht.				jij niet.

	...				  		 ...

	Schlage mich nicht			Pak mij niet
	im Schalf und nicht von			als ik slaap en niet
	hinten, ein Blitz				van achteren, een bliksem
	auf der brodelnden Straße,		op de kokende weg,
	die meine Sache nicht ist.		die mijn zaak niet is.

	Stelle dich, 				Laat je zien,
	daß ich dich weiß.  			dat ik je ken.
	Gönne den Rundblick			Gun mij rond te kijken
	bejahenden Abschieds,			in een beamend afscheid,
	der wohltut am Ende, 			wat goed doet aan het einde, 
	Freund Hein.. M. Dierks: Lichtwandel. Gedichte aus Jahrzehnten. Darmstadt 1994, p. 66-67.				vriend Hein.

Wat ik tot nog toe heb gezegd, steunt op poëtische uitspraken over de dood. Het onderwerp dood is dan ook - volgens mij - dichtend dieper doordacht dan filosoferend. Maar misschien is deze onderscheiding ook niet belangrijk. Misschien leidt het denken van de dood met een zekere vanzelfsprekendheid tot poëtische uitspraken. Immers, het denken van de dood binnen de Westerse filosofische traditie, voorzover ik die ken, heeft de wezenlijkheid van dit onderwerp niet kunnen vatten. Daarom is het voor de filosofen ten opzichte van het denken van de dood voor de hand liggend, hulp te zoeken bij de dichters; en zeker ook bij de musici of bij de beeldende kunstenaars. Ik verwijs in dit verband naar een tentoonstelling: 'The art of death', die in 1991 in het 'Victoria and Albert Museum' in Londen was te zien,. N. Llewellyn: The art of death. Visual culture in the English death ritual. 1500-1800. Londen 1991. (=Catalogus bij de genoemde tentoonstelling.) en naar de band van Philippe Ariès: Images de l'homme devant la mort (Parijs 1983). Hier ligt materiaal, dat nog niet voldoende is gebruikt om het onderwerp 'dood' ook in de filosofie op een adekwatere manier aan de orde te stellen.
	Deze weg wil ik echter in de hier volgende tekst niet bewandelen. Ik zal proberen, het bereik van het Westerse filosofische denken van de dood op een andere manier te verbreden. Hiervoor zal ik kijken, hoe in andere culturen denkend met de dood wordt omgegaan. Om de afmetingen van het bereik goed te begrijpen waarin de Westerse filosofie tegenwoordig de dood kan denken, zal ik teruggaan naar Immanuel Kant. Ik zal een analyse geven van zijn uiteenzettingen in de Kritik der reinen Vernunft en in de Kritik der praktischen Vernunft, die de dood tot thema hebben. Deze analyse wil ik confronteren met de uitspraken over de dood van enkele Afrikaanse 'Sages', dat wil zeggen: traditionele filosofen van Afrikaanse volkeren of huidige filosofen die nog iets weten van de traditionele wijsheid van de gemeenschap waarin zij leven of waaruit zij voort zijn gekomen. Wij zullen zien, waartoe deze confrontatie ons zal leiden, wat zij kan opleveren voor het denken van de dood in de huidige situatie.
	Het zou ook een mogelijke en misschien meer voor de hand liggende confrontatie zijn, als aan de kant van de Westerse filosofie ook enkele contemporaine denkers gepresenteerd zouden worden. Dit zal ik echter om twee redenen niet doen. Ten eerste heb ik in een andere publicatie ooit drie posities uit de Westerse contemporaine filosofie voorgesteld: Martin Heidegger, Karl Jaspers en Ernst Bloch.. Kimmerle: Drie voorbeelden uit de Westerse filosofie van de 20e eeuw. Behorend bij de teksten van de Workshop Onderzoeksgroep 'Naar een intercultureel filosofiebegrip', Erasmus Universiteit Rotterdam over Bewust zijn van de dood als structurerend element van de cultuur. In: E. Heijerman/P. Wouters (red), Crisis van de rede. Perspectieven op cultuur. Assen/Maastricht 1992, p. 389-413, zie 391-392. Daarnaar kan ik hier verwijzen. Ten tweede is het bereik van het hedendaags Westerse denken op dit punt - zoals op vele andere - door Kant bepaald. Het Kantische paradigma is weliswaar wankel, maar het is nog niet door een andere te vervangen. 

1. Immanuel Kant
a) Het eindige en daarmee sterfelijke, kennende subject

Niet alleen ten opzichte van het denken van de dood, maar in een algemenere zin ten opzichte van het filosofische denken überhaupt heeft Kant in zijn beroemde 'Kritiek van de zuivere rede' het bereik afgebakend waarbinnen 'objectief geldige' kennis mogelijk is. Hij heeft op deze manier de filosofische kennis ertoe verplicht, dat zij haar eigen geldigheid kritisch moet kunnen beredeneren. Deze kennis is - in één woord samengevat - eindige kennis, of kennis van eindige, redelijke wezens. Eindigheid en sterfelijkheid zijn hierbij onmiddellijk met elkaar verbonden. Want eindige, redelijke wezens zijn wezens, wier rede gebonden is aan een lichaam en aan de wetten van de natuur. Voor deze eindige kennis geldt dat het denken aangewezen is op gegevens die voortkomen uit de aanschouwing. Voordat een ding of een verhouding tussen dingen kan worden gedacht, moeten de 'bouwstenen' voor het denken, de data, waarmee het denken werkt, in de ruimte en in de tijd of in ieder geval in de tijd gegeven zijn. Door de kategorieën van het denken wordt uit deze gegevens de eenheid van een 'objectief geldige' kennis gevormd, de kennis van een ding en zijn eigenschappen of van de verhouding tussen verschillende dingen. Want - zo vat Kant zijn kennistheorie samen - 'kategorieën zonder aanschouwing zijn leeg'.  
	Maar dat is niet het laaste woord van Kant. Het denken kan er niet mee volstaan, eindige kennis te produceren, kennis van eindige en dat wil zeggen sterfelijke, redelijke wezens. In het denken is een kracht aan het werk, die uit de veelheid van de aanschouwelijke gegevens de eenheid van gekende objecten voort kan brengen. Deze kracht werkt verder door, ook al zijn er geen aanschouwelijke gegevens die tot eenheid moeten worden gesynthetiseerd. Met andere woorden: het denken ontkomt er niet aan met lege kategorieën te werken, met zijn synthetiserende werkzaamheid ten opzichte van zichzelf, van zijn eigen kategorieën, door te gaan. Hiervoor bestaan drie mogelijkheden: (1) het denken kan zichzelf als de instantie die denkt, het ik (of Kant noemt dit ook: het transcendentale subject), tot thema maken; (2) het denken kan zijn functie, eenheid of samenhang te stichten, als zodanig gaan onderzoeken en op deze manier uitkomen bij een 'Inbegriff' van alle samenhang, de wereld als geheel; en (3) het denken kan het ik als de instantie die denkt en de wereld als geheel of een 'Inbegriff' van alle samenhang zelf weer tot een eenheid samenvatten, wat uit zal komen op een ik of een subject dat zichzelf tot object heeft. Dit laatste werd in de traditie van het Westerse metafysische denken God genoemd.  	
	Het eindige, sterfelijke subject heeft een drang in zichzelf, voelt een noodzaak, boven zijn eindigheid en daarmee ook zijn sterfelijkheid uit te stijgen. Dit zal niet tot 'objectief geldige' kennis leiden. Niettemin blijft het denken ook hier aan zijn eigen strengheid gebonden, zoals die bij het produceren van kennis duidelijk is geworden. Het gevolg is dat het denken op dit gebied in onoplosbare tegenspraken verstrikt raakt. In de eerste plaats is dit een tegenspraak van het eindige ik, dat boven zijn eindigheid probeert uit te stijgen. Het ik dat alleen maar zichzelf denkt, het ik van het denken zelf, meent van zichzelf bepaalde kennis te verwerven, maar moet toch ook telkens inzien, dat aan deze kennis geen aanschouwing ten grondslag ligt en dat zij daarom geen werkelijke, 'objectief geldige' kennis is, maar schijn, een onvermijdelijke en toch uiteindelijk bedriegelijke schijn. Dit type van onoplosbare tegenspraken noemt Kant 'Paralogismen van de zuivere rede'. In het volgende zal ik daarop nader ingaan. De onoplosbare tegenspraken en de daarmee verbonden schijnkennis op het gebied van de wereld als geheel en op het gebied van de eenheid van ik en wereld zal ik hier onbesproken laten. Ik zal mij concentreren op de problematiek van het boven zichzelf uit willen stijgen van het eindige, kennende subject. 

b) De 'paralogismen' van de zuivere, theoretische rede

Omdat het denken vier groepen kategorieën omvat: de kategorieën van de kwantiteit, van de kwaliteit, van de relatie en van de modaliteit, gaat het denken van het denken zich ook in deze vier richtingen nader uitleggen. In kwantitatief opzicht kan er geen twijfel over bestaan dat het ik, dat denkt, één is. In alle gedachten is het ik de instantie die er eenheid aan geeft, het is de blijvende substantie in de wisselende constellaties van te kennen objecten. Als zodanig is het ik, dat in de taal van de traditionele metafysica ook de ziel wordt genoemd, onveranderlijk en blijvend of - opnieuw traditioneel metafysisch gesproken - de ziel is onsterfelijk.
	Met de voorstelling, dat het ik aan alle gedachten ten grondslag ligt, is echter, zo formuleert Kant, 'niet de minste aanschouwing verbonden'. Dat betekent, dat wij van het onveranderlijke en blijvende subject van het denken 'niet de minste kennis hebben, noch kunnen hebben.'. I. Kant: Kritik der reinen Vernunft, A (=oorspronkelijke uitgave van 1781), p. 350. Daarmee is al, in verband met dit eerste 'paralogisme', iedere mogelijke kennis van de onsterfelijkheid van de ziel weerlegd.
	Een soortgelijke argumentatie wordt door Kant voor het zichzelf denken van het ik door middel van de kategorieën van de kwaliteit, relatie en modaliteit uitgevoerd. Dit leidt tot het inzicht, dat de kennis van het denkende ik of de ziel 'uit allemaal paralogismen is samengesteld'. De weg van deze 'kennis' moet daarom echter niet als nutteloos worden beschouwd. Hij heeft het 'belangrijke negatieve nut', dat ook een spekulatieve ontkenning van het bestaan en voortbestaan van de ziel kan worden afgewezen. Want als wij er helemaal geen kennis van kunnen hebben, is ook een ontkennende uitspraak hierover dogmatisch en moet door de kritische reflectie als weerlegd worden beschouwd. Daarentegen is het niet uitgesloten dat op andere gronden dan het kritisch afgebakende kennisvermogen hoop bestaat op het 'volharden van de existentie van mijn denkende natuur'.. Kant, a.w., A, p. 382-384.

c) De onsterfelijkheid van de ziel als een postulaat van de zuivere, praktische rede

Naast het theoretische of speculatieve gebruik van de rede ten behoeve van de bepaling en begrenzing van zekere 'objectief geldige' kennis, is er ook een praktisch gebruik, namelijk de bepaling en begrenzing van het goede handelen. Het tweede gebruik kan ten opzichte van het eerste aanspraak maken op een primaat. Dat wij goed handelen is van groter belang dan dat wij juiste kennis produceren, want daarvan hangt de morele toestand in de wereld af, de aard van de verhoudingen tussen de mensen en het voortbestaan van deze verhoudingen als zodanig. De juiste kennis is uiteindelijk alleen maar een middel om dit laatste als doel te kunnen bereiken. Niettemin moet alles wat in praktisch opzicht gezegd en geeist kan worden in overeenstemming zijn met de theoretisch gelegitimeerde kennis. 
	Het praktische gebruik van de rede gaat van de veronderstelling uit dat het menselijke subject in zijn handelen weliswaar aan de natuurwetten gebonden is, maar dat daarin de speelruimte open blijft, telkens een goede of een kwade beslissing te kunnen nemen. De mens blijkt niet alleen een natuurwezen te zijn, dat met de wetten van de zichtbare wereld rekening moet houden, maar ook een vrij wezen, dat zich op een wereld kan richten, die Kant 'intelligibel' noemt. Hoe de mens tegelijk als het ware burger van de zichtbare en de intelligibele wereld zijn kan, is een moeilijke vraag. Voor het goede handelen of beter gezegd voor de bepaling van de wil, die aan het goede handelen ten grondslag ligt, hoort het menselijke subject alleen uit te gaan van zijn redelijkheid of van zijn deel uitmaken van de intelligibele wereld. Zijn natuurlijkheid of zijn deel uitmaken van de zichtbare wereld mogen hierbij geen enkele rol spelen. Voorzover dit gebeurt, spreekt Kant van een verwerkelijking van de deugd of ook van een handelen 'uit plicht'.
	Het eindige, menselijke subject zal er nooit in slagen, de deugd volkomen te verwerkelijken of alleen maar 'uit plicht' te handelen. Het kan er wel naar streven, steeds dichter bij dit doel te komen. Hiervoor moet ook een beroep worden gedaan op de natuurlijke kant van de mens, hij kan en moet eraan werken, dat het handelen 'uit plicht' ook vanuit zijn natuurlijke gevoelens wordt gesteund. Zijn wil mag echter niet door natuurlijke of gevoelsmatige 'drijfveren' worden bepaald. Daarom kan hij ook niet verwachten dat het goede handelen samen gaat met een gelukkig gevoel of met omstandigheden die voor een gelukkig gevoel verondersteld worden, zoals gezondheid en een zekere welvaart. Kant spreekt in dit verband van 'Glückseligkeit' en hij stelt dat onder de voorwaarden van het eindige, handelende subject 'deugd' en 'Glückseligkeit' niet bij elkaar horen of tegelijk verwerkelijkt kunnen worden.   
	Bij een kritische uiteenzetting van de vraag hoe de praktische rede in elkaar zit, blijft deze situatie onbevredigend. Daarin is niet verwezenlijkt, wat vanuit een praktisch-redelijk inzicht optimaal zou zijn en wat in de traditie van de praktische filosofie het 'hoogste goed' is genoemd. Het feitelijke niet-bij-elkaar-horen van 'deugd' en 'Glückseligkeit' en het streven van de zuivere praktische rede, het 'hoogste goed' te verwerkelijken, leidt ertoe dat het denken boven de voorwaarden van het eindige, menselijke handelen uit stijgt. Pas als de morele bepaling van de wil volledig adekwaat is aan de zedenwet, als - met andere woorden - daadwerkelijk alleen 'uit plicht' zal worden gehandeld, kan het 'hoogste goed', de eenheid van 'deugd' en 'Glückseligkeit', worden bereikt. Dat veronderstelt een 'Heiligkeit', waartoe 'geen redelijk wezen van de zichtbare wereld, op geen moment van zijn bestaan in staat is'.. Kant: Kritik der praktischen Vernunft, A (=originele uitgave van 1787), p. 220; zie voor de volgende tekstpassage ook 221. 
	Om van de voorwaarden van het eindige, menselijke handelen, waarin een natuurlijke en gevoelsmatige bepaling van de wil nooit helemaal uit te sluiten is, naar de toestand van 'Heiligkeit' te kunnen komen, is een 'oneindige progressus' nodig.  Deze veronderstelt echter een 'tot in het oneindige voortdurende existentie ... van hetzelfde redelijke wezen', en dat is wat in de traditionele metafysica de 'onsterfelijkheid van de ziel' werd genoemd. Het belang van de praktische rede, dat het 'hoogste goed' wordt verwerkelijkt, dat wil zeggen, dat voor het goede handelen optimale condities moeten bestaan, leidt op deze manier tot het postulaat van de onsterfelijkhied van de ziel.  
	Wat betekent dit postulaat? Zijn daarmee de 'paralogismen van de zuivere rede' buiten werking gezet, dat over het bestaan van het denkende ik en daarmee over het kunnen voortbestaan van de ziel geen enkele kennis mogelijk is? Dat is zeker niet het geval, maar toch is dit postulaat in het kader van de praktische rede noodzakelijk. Het is moreel gezien 'van het grootste nut', 'Heiligkeit' als bereikbaar te beschouwen. Want dit is het beste motief voor het 'onophoudelijke streven naar een punctuele en ononderbroken navolging' van de zedenwet. 
	De noodzaak om vanuit de praktische rede het postulaat van de onsterfelijkheid van de ziel op te stellen, blijkt echter alleen maar subjectief te zijn; zij geldt alleen maar in het kader van een op praktische doelen gerichte rede. Objectief gezien, met betrekking tot een bestaan in de door de natuurwetten bepaalde werkelijkheid is daarmee niets bewezen. De praktische noodzaak van dit postulaat is alleen gewettigd, omdat ook het tegendeel niet bewezen en niet bewijsbaar is. Hetzelfde geldt ook ten opzichte van de twee andere postulaten. Het postulaat van de vrijheid vormt het praktische ekwivalent van het niet-kunnen-kennen van de wereld als geheel, dat zo iets veronderstelt als een eerste oorzaak, die zelf als het ware een oorzaak 'uit vrijheid' zou moeten zijn. En het postulaat van het bestaan van God komt in de plaats van de theoretische onbewijsbaarheid daarvan. Wat in theoretisch opzicht open moet blijven, waarover 'de rede objectief niet kan beslissen' wordt op subjectief praktisch-redelijke gronden gepostuleerd. Wij hebben dus hier met een 'geloof van de rede' te maken, dat ook praktisch niet als gebod mag worden beschouwd, maar als iets, dat voor het morele doel, dat wel een gebod is, 'bevorderlijk' of - zoals Kant eerder had gezegd - 'van het grootste nut' kan zijn.. Kant, a.w., p. 261-263.

2. Uitspraken van enkele Afrikaanse 'sages'
a) Methodologische problemen in verband met de primair mondelinge overlevering van de traditionele, Afrikaanse filosofie

Als men uitspraken van traditioneel Afrikaanse filosofen wil aanhalen in een discours, dat als een geschreven tekst aanwezig is en dat in een traditie staat van geschreven teksten waaraan wordt gerefereerd, moet men zich goed voor realiseren dat deze uitspraken, die in de eerste plaats mondeling werden overgeleverd, uit hun oorspronkelijke samenhang zijn gerukt en dat daardoor een toereikend begrip ervan nauwelijks mogelijk zal zijn. Afgezien van de Ethiopische filosofie, die op dit punt een uitzondering vormt, kunnen wij zeggen: Afrikaanse filosofie artikuleert zichzelf pas sinds ruim dertig jaar primair in een schriftelijke vorm. Voorzover zij niet als een overname van Westerse filosofieën optreedt, werkt de traditie van een filosofie, die voor het grootste gedeelte mondeling werd beoefend en overgeleverd, daarin nog steeds door. De 'sages' - om deze groep mensen, die in de Afrikaanse volkeren de rol van filosofen hebben gespeeld, met deze Engelse term te benoemen - hebben hun nadenken over de vragen van de wereld en het menselijke leven vooral gebruikt, om in bepaalde soms moeilijke situaties van hun gemeenschap of van individuele mensen raad te geven. 
	Amadou Hampaté Bâ, die een boek heeft geschreven over het leven en de leer van Tierno Bokar, de 'sage' van Bandiagara, die dus zelf met dit probleem van de overgang van een primair mondelinge naar een primair schriftelijke communicatievorm te maken heeft, zegt daarover het volgende: 'Een woord, helemaal vibrerend van leven en van liefde, zoals dat wat Bandiagara (van Tierno Bokar) heeft vernomen, kan in een boek niet in zijn hele kracht gevat worden. Het is niettemin onze plicht dat wij, die een mondelinge overlevering geërfd hebben, proberen daarvan om te zetten wat wij kunnen, voordat de tijd en de vergetelheid deze overlevering uit het geheugen van de mensen laten verdwijnen.'. A. Hampaté Bâ: La vie et l'enseignement de Tierno Bokar. Le sage de Bandiagara. Parijs 1980, p. 128. Bâ schrijft dit boek zelf in een situatie van praktische raadgeving. Hij brengt advies uit aan een tribunaal, dat erover moet oordelen of en op welke gronden Tierno Bokar in zijn filosofische leer van de orthodoxe islam is afgeweken. Maar zijn boek functioneert nu ook als een stuk geschreven filosofie binnen het Afrikaanse en het interculturele academisch filosofische discours.
	Tierno Bokars stad 'Bandiagara' ligt in het Dogon-gebied in het huidige Mali. Henry Odera Oruka, een hoogleraar filosofie aan de universiteit van Nairobi en zelf de zoon van een 'sage' uit het Luo-gebied in West-Kenia, heeft samen met een aantal medewerkers 'sages' van verschillende volkeren in het huidige Kenia opgezocht en met hen gesprekken gevoerd - in de stijl van interviews - over hun filosofische opvattingen. In zijn boek Sage philosophy. Indigenous thinkers and modern debate on African philosophy (Leiden/New York/Kopenhagen/Keulen) heeft hij stukken uit de gesprekken met 12 'sages' gepubliceerd.. Oruka verdeelt de 'sages', wier opvattingen hij weergeeft, in (zeven) 'folk sages' en (vijf) 'philosophical 'sages'. Omdat ik deze indeling niet terecht vind - Oruka hanteert hierbij nogal door Westers denken ingegeven kriteria - zal ik er bij de weergave van hun uitspraken over de dood geen rekening mee houden. De uitspraken van alle 12 'sages'  zijn wat hun filosofisch gehalte betreft met de opvattingen van Kant of welke Westerse filosoof dan ook absoluut vergelijkbaar. Daaruit zal ik weergeven, wat deze 'sages' zeggen over de dood en de mogelijkheid van een leven na de dood. Langs deze weg hoop ik uitgangspunten voor een confrontatie met Kants opvattingen over dit onderwerp te kunnen vinden.

b) Is de dood goed of kwaad?

De Keniaanse 'sages' denken allen, hoewel met verschillende accentueringen, dat de dood zowel goed als kwaad is. Om het goede van de dood te beargumenteren, verwijzen zij erop dat anders, als de mensen niet zouden sterven, de hulpbronnen van de aarde te snel uitgeput zouden zijn. Oruka Rang'inya, Odera's vader, formuleert het zo, dat de dood een soort laxeermiddel is voor de spijsvertering van de aarde. Ook  vindt hij dat door de dood, net als bij het uitdunnen van de mais, meer kansen worden gegeven aan de jongere generatie en dat soms kwade mensen door goede worden vervangen. Als er geen dood zou zijn, dreigt de 'absolute chaos'.. Oruka, a.w., p. 126-127. 
	Joseph Muthee (een Kikuyu sage) benadrukt de kwade kant van de dood. Het leven is goed, maar de dood is kwaad. Hij is de vijand van alle dingen. De dood kan alleen als goed worden beschouwd omdat hij het werk van God is. En 'God kan geen kwaad voortbrengen. Daarom moeten wij leren met de dood te leven.' Het kwade aspect van de dood wordt door Ali Mwitani Masero (die in het Luhyia-gebied geboren is) nader beargumenteerd. Hij stelt: De dood is 'zeer kwaad. Als het in de menselijke macht zou liggen, zou hij hem nooit toelaten. Wij trachten hem op te schorten door medicijn en zorg (voor de zieken), maar uiteindelijk steelt hij een van ons ... en van een dief kan je niet zeggen dat die goed is. Hij brengt een verlies voort,' in het geval van de dood een verlies voor altijd.. A.w., p. 90. 	Okemba Simiyu Chaungo (eveneens uit het Luhyia-gebied afkomstig) beweert echter, dat de dood noch goed noch kwaad is en dat  sommigen alleen maar denken, dat hij kwaad zou zijn, omdat hij geliefde mensen wegneemt. Josiah Osuru (uit Busia) gaat zelfs zo ver te zeggen: 'Ik denk dat de dood de grotere winst is. Terwijl leven een korte-termijn proces is met een onvermijdelijke deadline ... is dood een blijvende toestand. In de dood is volmaaktheid van het zijn.' Deze visie veronderstelt echter volgens Paul Mbuya Akoko (uit het Luo-gebied) dat de doden als geesten voortleven. In dit geval kan met name de dood van een goede persoon geluk betekenen, omdat hij of zij zich zou aansluiten bij de strijd tegen de kwade geesten.. A.w., p. 110, 103 en 147.   


c) Is er leven na de dood?

Deze vraag is voor het Afrikaanse denken op heel brede schaal verbonden met de overtuiging dat de doden deel gaan uitmaken van de wereld der geesten. Een belangrijk verschil met het christelijke geloof in een transcendente wereld komt in de aanwezigheid van de geesten in de wereld der levenden tot uitdrukking. Dat betreft zowel de geesten van de zojuist gestorvenen, die nog in het bewustzijn leven (the living dead) en de geesten van hen die al langer dood zijn, alsook de geesten van dieren, planten, delen van het landschap en de goden zelf, inclusief de machtigste of 'hoogste' god. De uitdrukking 'hoogste' god is daarbij inzoverre misleidend als de wereld van de geesten juist niet gedacht wordt als iets dat boven de menselijke wereld gesitueerd is. Ook de goden en de 'hoogste' god bevinden zich temidden van de mensen, ook al zijn zij niet aan een bepaalde plaats gebonden.
	Oruka Rang'inya drukt het zo uit: 'De doden zijn in de wind; niet in de hemel (sky or heaven or what have you) ... De doden zijn met ons hier in deze wereld.' Dat betekent: Zoals de wind, die wij niet kunnen zien, maar die wij wel om ons heen voelen en waarvan wij de gevolgen waarnemen, is ook de aanwezigheid van de geesten te denken. Een iets andere beschrijving van het hiernamaals vinden wij bij Chege Kamau (een Kikuyu boer en 'sage'). Hij gaat ervan uit, dat er 'één grote ziel in het hele universum  is, die/dat "God" wordt genoemd.' Of in een andere beeldspraak: 'Dit (de ziel of het heelal) is als een steel en wij zijn de bladeren. Zodat, als we sterven, onze zielen worden herenigd met de steel.'. A.w., p. 127 en 84.  	Bij sommige 'sages' speelt ook de gedachte een rol, dat wij over wat na de dood is, geen kennis kunnen hebben. Josiah Osuru zegt dat wij van de geesten en van hun onzichtbare bestaan 'geen tastbare evidentie' hebben. Wij weten niet of de 'mensen sterven en naar de hemel gaan ... zoals dat door het christendom wordt beweerd" en ook niet of het 'Teso geloof' waar is, dat de doden 'zich aansluiten bij de wereld der geesten'. Ook dat de doden ons vaak in dromen verschijnen 'is geen bewijs van hun werkelijk bestaan'. Het niet-kunnen-weten of 'het geheim van de dood' behoeft echter volgens Paul Mbuya Akoko niet te betekenen, dat de wereld der geesten niet zou bestaan. Omdat de dood een geheim is, 'kan geen levende persoon kennis hebben van de spirituele wereld'; dit neemt niet weg, dat deze wereld 'klaarblijkelijk bestaat, omdat van een dode toch alleen het lichaam begraven wordt.'. A.w., p. 102 en 148. 

3. Confrontatie

Immanuel Kant en zijn opvattingen over de dood zijn niet willekeurig gekozen. Zoals hierboven reeds is gesteld, is Kants kritische afbakening van wat wij wel of niet kunnen kennen nog steeds maatgevend voor het huidige denken in de Westerse wereld. Zijn kennistheorie houdt rekening met een zekerheid van het weten die verschaft wordt door de wetenschap, met name door de op wiskunde gebaseerde natuurwetenschap, zoals die door Newton is ontwikkeld. Daarom is en blijft deze kennistheorie geldig voor een wereld, waarin het denken kernachtig door de wetenschap wordt bepaald. 
	In Afrika ligt dat iets anders. Enerzijds hebben de traditionele opvattingen, zoals die door de 'sages' onder woorden worden gebracht, nog steeds een duidelijke zeggingskracht. Anderzijds dringt met de modernisering en europeïsering van Afrika steeds meer een denken binnen, dat eveneens rekening houdt met de kenniszekerheid van de wetenschap. Wat wij kunnen vinden, als wij het denken van de dood bij Kant en bij Afrikaanse 'sages' met elkaar confronteren, zullen daarom in de eerste plaats nuance-verschillen zijn, waarmee weliswaar nog niets over de betekenis van deze confrontatie is gezegd.
	Dat wij als eindige, lichamelijke wezens over een leven na de dood niets kunnen weten, is door Kant radikaler en systematischer uitgewerkt, dan door de Afrikaanse 'sages'. Omdat echter ook niet te bewijzen is, dat er zo'n leven niet zal zijn, kiest Kant op praktisch-redelijke gronden voor het postulaat van de onsterfelijkheid van de ziel. Dat is een 'geloof van de rede', dat als het ware gelijkwaardig naast het christelijke geloof van de onsterfelijkheid komt te staan. De Afrikaanse 'sages' blijven er ondanks bestaande twijfels op een duidelijkere manier aan vasthouden dan Kant of het na-Kantiaanse Westerse denken, dat de ziel van een dode niet wordt vernietigd, maar overgaat naar de wereld der geesten. 
	Aan Odera Oruka, filosoof aan de universiteit van Nairobi en 'sage'-onderzoeker, wordt in een juridische procedure de vraag gesteld: 'Als een hoogleraar aan onze nationale universiteit, gelooft u in geesten?' waarop hij als antwoord geeft: 'Ik kijk nog steeds uit naar een reden, waarom ik niet in geesten zou geloven'. En hij weet te vertellen, wanneer en op welke gronden mensen achterna worden gezeten door de geesten, namelijk 'dat geesten alleen met succes (mensen) achterna kunnen zitten als zij daarmee de (traditionele) gebruiken (van de gemeenschap, waarbij zij horen) aan hun kant hebben.'. A.w., p. 75 en 79.  Kwame Anthony Appiah, een Afrikaanse filosoof, die tegenwoordig aan de Harvard universiteit in Cambridge, MA filosofie en 'African-American studies' doceert, blijft voor de 'ontologie van een onzichtbare wereld' pleiten; hij maakt voor zichzelf aanspraak op dubbele epistemologische standaards. In dit verband zegt hij: 'Wij komen er niet onder uit de vraag aan de orde te stellen, of het mogelijk is tegenovergestelde, persoonlijke kennisstijlen erop na te houden.'. K.A. Appiah: In my father's house. Africa in the philosophy of culture. Londen 1992, p. 219. En Sophie B. Oluwole van de universiteit Lagos maakt duidelijk, dat 'de meeste aangegeven argumenten tegen de logische en/of empirische mogelijkheid van "witchcraft" (en het bestaan van geesten) ongeldig zijn'.. S.B. Oluwole: Witchcraft, reïncarnation an the God-Head. Lagos 1992, p. III.
	Daarmee zijn allemaal graduele verschillen genoemd; in een meer principiële zin is het verschil van belang, dat Kant zowel in zijn theoretische als ook in zijn praktische filosofie van het transcendentale subject uitgaat. Dit subject is de instantie wiens kennis over de dood beperkt is en wiens praktische geloof in de onsterfelijkheid ter discussie staat. De 'sages' spreken weliswaar ook voor zichzelf; zij geven hun eigen individuele opvattingen weer. Maar deze opvattingen zijn toch gerelateerd aan wat de mensen van hun gemeenschap over de vraag denken, of de dood goed is of kwaad en of er, respectievelijk op welke manier er een leven na de dood kan worden aangenomen. Kant spreekt namens het transcendentale subject, of het ik in het algemeen. De 'sages' zetten hun individuele opvattingen uiteen met betrekking tot het denken van de gemeenschap, waarin zij leven, of met het oog op een concreet wij, dat groter of kleiner kan zijn, in het uiterste geval zo groot als de hele mensheid. 
	Maar ook in dit opzicht kan men van een toenadering tussen het Westerse en het Afrikaanse denken spreken. Want na Kant zijn in de Westerse filosofieën door de zogenaamde 'linguistic turn' de voorwaarden van de bewustzijnsfilosofie, die vanuit het transcendentale ik uitgaat, ingrijpend veranderd. De taal, het nieuwe uitgangspunt, is nooit alleen maar de taal van één ik, hoe algemeen dit ook gedacht zou worden, maar steeds de taal van een concrete gemeenschap. En in het Afrikaanse denken treedt het ik met zijn specifieke, vaak ook kritische visie steeds meer op de voorgrond tegenover de traditioneel heersende opvattingen van de gemeenschap, ook al blijven deze een vrijwel algemeen gewaardeerde betekenis behouden. 
	Ten opzichte van het Afrikaanse denken kan men van een gedeeltelijke modernisering spreken, en de vraag ontstaat welke bijzondere inbreng vanuit dit denken mogelijk is, gezien de blijvende waardering van de traditionele opvattingen. Hier is in verband met het denken van de dood het uitdrukkelijke vasthouden aan de veronderstelling van een onzichtbare wereld der geesten te noemen. Zou het boek van Derrida over Spectres (spoken / geesten) de Marx (Parijs 1993) een indicatie zijn voor een nieuwe sensibiliteit voor deze dimensie, ook in het Westerse denken? Dit probeerde ik in hoofdstuk 9 aannemelijk te maken.
	De ontwikkeling van bewustzijn naar taal, die ook als een overgang van ik naar wij kan worden geïnterpreteerd (zie hoofdstuk 4), betekent in de Westerse filosofieën zeker niet, dat traditioneel denken een grotere invloed aan het krijgen is. Ik begrijp deze ontwikkeling in ieder geval niet zo, dat in het denken over de dood weer meer ruimte zou moeten komen voor het geloof in de onsterfelijkheid op praktisch-redelijke, op christelijke of op welke gronden dan ook. Volgens mij is het eerder zo, dat het niet-kunnen-weten voorop blijft staan en dat hieruit, ook gezien de opvattingen van de Afrikaanse 'sages', een grotere openheid is voortgekomen. Naast de praktisch-redelijke en de christelijke hoop op een leven na de dood is de Afrikaans-spirituele verwachting komen te staan dat de ziel zich zal aansluiten bij de wereld der geesten. De vergroting van de keuzemogelijkheden heeft echter niet tot gevolg dat ook de wil tot kiezen groter is geworden. Er kunnen in deze situatie vele spelen worden gespeeld en daardoor is de motivatie voor de keuze uitsluitend voor één van de spelen duidelijk niet sterker geworden. 
	De grotere openheid impliceert in logisch en ook in ethisch opzicht, dat tolerantie ten opzichte van vele verschillende keuzes nodig is en dat voor mij uiteindelijk het uitstellen van de keuze het meest te verkiezen is. Daarmee kom ik op dezelfde conclusie uit, die ik ook al aan het einde van mijn Rede naar aanleiding van de aanvaarding van mijn nieuwe leeropdracht 'Grondslagen van interculturele filosofie' heb geformuleerd: het komt erop aan de houding van openheid in de meest consekwente zin, namelijk als vasthouden aan het niet-kunnen-weten, tot een levensstijl te maken.. Kimmerle: De dood is (g)een einde. Over het dubbele gezicht van het einde in intercultureel perspectief. Rotterdam 1992 (Rotterdamse Filosofische Studies XV), p. 14-17.         


