Ontstaansgeschiedenis van de teksten

De 'Algemene inleiding' is naar aanleiding van de samenstelling van teksten in dit boek geschreven. De teksten van de hoofdstukken 1-9 zijn eerder voor andere gelegenheden geschreven en in de Duitse, Engelse of Nederlandse taal gepubliceerd. Alle hoofdstukken zijn ten behoeve van de publicatie in dit boek grondig bewerkt en - waar nodig - op elkaar afgestemd.
	Algemene inleiding: 'De filosofen mengen zich in het interculturele debat' is in de Engelse taal, met de titel Philosophers enter the intercultural debate, op een symposium over 'Het zevende werelddeel' als lezing voorgedragen. Dit symposium heeft in september 1995 in het kader van het Rotterdam Festival 'R'95, grenzelose stad' plaats gevonden. De lezingen en discussies van het symposium zijn gepubliceerd in: A.W. Prins (ed), A Seventh Continent. Attempts towards a New Internationalism in the Arts. Rotterdam 1998, zie p. 33-39. 
	Hoofdstuk 1: 'Afrikaanse filosofie als wijsheidsleer? Een overzicht' is geschreven voor een lezing over 'Afrikanische Philosophie' in het kader van een cyclus: 'Außereuropäische Philosophie' aan de 'Eidgenössische Technische Hochschule' te Zürich in het zomer-semester 1992. De tekst is gepubliceerd onder de titel Afrikanische Philosophie als Weisheitslehre? in: R.A. Mall/D. Lohmar (red), Philosophische Grundlagen der Interkulturalität. Amsterdam/Atlanta, GA 1993 (Studien zur interkulturellen Philosophie. Band 1), p.159-180.
	 Hoofdstuk 2: 'Bronnen van traditioneel Afrikaanse filosofie. Een methodologische overweging' is gebaseerd op 'Philosophische Probleme IV: Wider den Gegensatz mündlich - schriftlich' en 'Philosophische Probleme VIII: "Philosophie in Sprichwörtern" und "Wie systematisch ist das afrikanische Denken?"' in: H. Kimmerle: Philosophie in Afrika - afrikanische Philosophie. Annäherungen an einen interkulturellen Philosophiebegriff. Frankfurt a.M. 1991 (in het vervolg geciteerd als: PhiA), p. 60-66 en 113-123. De problematiek van de tegenstelling van primair mondelinge en primair schriftelijke vormen van overlevering is op een congres over 'De filosofische tekst' in april 1992 aan de universiteit van Palermo voorgedragen en als een Italiaans artikel Il linguaggio del pensiero nella tradizione orale Africana. In: F. Costa/ G. Marrone (red): Il testo filosofico. Palermo 1974. Deel 2, p. 161-174 gepubliceerd. Een Engelse versie van de gehele tekst werd onder de titel Proverbs as a source of African philosophy. Some methodological considerations op een symposium van het 'African Proverbs Project' over 'The African proverb in the 21st century'  van 2-6 october 1995 aan de 'University of South Africa' te Pretoria voorgedragen; gepubliceerd in: W. Saayman (ed), Embracing the Baobab Tree. The African Proverb in the 21st Century. Pretoria 1998. p. 58-71. 
	Hoofdstuk 3: 'Is de waarheid een vrouw? Afrikaanse waarheidsbegrippen uit Westers perspectief' gaat terug op 'Philosophische Probleme V: Zur Diskussion der Wahrheitsfrage' in: PhiA, p. 70-78. Een Engelse versie is onder de titel The question of truth: From a European perspective in: Philosophy and Social Action 19, nr 3 (1993), p. 41-47 en een Duitse versie onder de titel Ist die Wahrheit eine Frau? Afrikanisches Wahrheitsverständnis aus europäischer Sicht in: Der blaue Reiter. Journal für Philosophie 1, nr 2 (1995) gepubliceerd.
	Hoofdstuk 4: 'Wereldtijd en ethnotijd. Tijdsbegrip en tijdsbewustzijn in Lyotards Het onmenselijke en in het Afrikaanse denken' is gebaseerd op 'Beispiel: Weltzeit und Ethnozeit' in H. Kimmerle: Die Dimension des Interkulturellen. Philosophie in Afrika - afrikanische Philosophie. Zweiter Teil: Supplemente und Verallgemeinerungsschritte. Amsterdam/Atlanta, GA 1994 (Studien zur interkulturellen Philosophie. Band 2; in het vervolg geciteerd als: Dim. Int.), p. 139-144. De Nederlandse versie werd op een symposium aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht over 'Lyotards Het onmenselijke (Kampen 1992)' in het 2e semester van het studiejaar 1993-94 voorgedragen en in R. Brons/H. Kunneman (red), Lyotard lezen. Ethiek, onmenselijkheid en sensibiliteit. Amsterdam/Meppel 1995, p.181-190 gepubliceerd.
	Hoofdstuk 5: 'De Afrikaanse gemeenschapszin en de "Filosofie van het wij"' is in een Duitse versie gepubliceerd als 'Philosophische Probleme IX: "Kommunalismus" und "Philosophie des Wir"' in: PhiA, p. 126-132.
	Hoofdstuk 6: 'Familie - volk - natie in intercultureel perspectief. Een spanningsvolle driehoek van het sociaal politieke denken' werd in een Duitse versie voorgedragen op een symposium over 'Volk. Nation. Europa. Zur Romatisierung und Entromantisierung politischer Begriffe' aan het Duits Seminarium van de Universiteit van Amsterdam in october 1995 en wordt in de acta van dit symposium gepubliceerd.  
	Hoofdstuk 7: 'Socialisme en democratie in de Afrikaans-Westerse dialogen' is gebaseerd op 'Beispiel: Sozialismus und Demokratie im westlich-afrikanischen Dialog' in: Dim. Int., p. 128-131.
	Hoofdstuk 8: 'Kunst en filosofie in de ontwikkeling van Afrika' gaat terug op 'Philosophische Probleme XII: Zeit, Geschichte und Entwicklung' en 'Philosophische Probleme XIV: Neokolonialismus und die Sonderstellung von Kunst und Philosophie' in: PhiA, p. 163-172 en 184-193. Een Engelse versie is gepubliceerd onder de titel Art and philosophy in the development of sub-saharan Africa in: International Sociology 7, nr 2 (1992), p. 173-186.
	Hoofdstuk 9: 'Esthetiek en moraal in de Afrikaanse en in de Westerse filosofie' is gedeeltelijk gebaseerd op 'Philosophische Probleme XI: Moralität als Erfüllung des Schicksals' in: PhiA, p. 153-159. Een Duitse versie onder de titel 'Ästhetik und Moral in der afrikanischen und in der westlichen Philosophie' was het onderwerp van gastcolleges aan de universiteit te Münster in het winter-semester 1990-91 en aan de universiteit te Wenen in het winter-semester 1991-92. Met dezelfde titel is de tekst gepubliceerd in: Dim.Int., p. 169-186.
	Hoofdstuk 10: 'De onzichtbare wereld van de geesten in Derridas Spectres de Marx en in het Afrikaanse denken' is geschreven voor een interuniversitaire werkgroep aan de Universiteit voor Humanistiek in het 2e semester van het studiejaar 1993-94. Een Duitse versie werd in augustus 1994 op het 'XXI. Internationaler Hegel-Kongreß' aan de universiteit te Debrecen (Hongarije) voorgedragen en is in het Hegel-Jahrbuch 1996 in druk verschenen, Berlijn 1996, p. 401-408. 
	Hoofdstuk 11: 'Denken van de dood in intercultureel perspectief' werd op een cursus over 'Denkend aan de dood' aan de 'Internationale School voor Wijsbegeerte' te Leusden in januari 1995 voorgedragen. Een Duitse versie: 'Das Problem des Todes in interkultureller Sicht' was het onderwerp van een lezing op het congres van de 'Gesellschaft für interkulturelle Philosophie' over 'Ethik und Politik aus interkultureller Sicht' aan de universiteit te Bremen in mei 1995; gepubliceerd in: R.A. Mall/N. Schneider (eds), Ethik und Politik aus interkultureller Sicht. Amsterdam/Atlanta, GA 1996, p. 269-281.

