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HOERA! IK DENK AFRIKAANS!   
 door Frans Holtkamp 

 
 
 

Afrikaanse filosofie? Bestaat dat? Waarom heb ik daar nog 
nooit bij stilgestaan? Die gedachten schieten mij door het 
hoofd als ik in de boekhandel Socrates en Òrúnmìlá van So-
phie Bósèdé Olúwolé in mijn handen neem. 1 Met een ferm 
‘Daar wil ik meer van weten!’ schaf ik het aan, lees het door 
en geef er in dit stuk commentaar op. 
 

 
 
BESTAAT AFRIKAANSE FILOSOFIE? 
 
Op pagina 11 schrijft inleidster, vertaalster en bewerkster Saskia van der Werff over 
Olúwolé: ‘Haar ontdekking dat Orunmila, net als Socrates, de grondlegger is van een 
klassiek gedachtegoed, roept een volgende, uitdagende vraag op: bestaat er zoiets als 
een Afrikaanse filosofie?’ Uiteraard zal het antwoord van Olúwolé ‘ja’ luiden. Eerst 
laat ik haar aan het woord, daarna plaats ik vier kritische kanttekeningen bij haar be-
toog. 
 
 
SOCRATES EN ORUNMILA 
 
Een rode draad in het boek is de vergelijking die Olúwolé trekt tussen Socrates en 
Òrúnmìlá. Beiden leven rond dezelfde tijd, beiden hebben geen geschriften nagelaten 
en beiden zijn founding fathers, Socrates van de westerse en Òrúnmìlá van de Afri-
kaanse filosofie. Het gedachtegoed van Socrates kennen we dankzij de geschriften 
van meerdere denkers ná hem, waaronder Plato de belangrijkste plaats inneemt. Van 
Òrúnmìlá is in het zogenaamde Ifa-corpus – een verzameling mondeling overgelever-
de teksten in de taal van de Yoruba, een volk dat voornamelijk in het huidige Nigeria, 
Benin en Niger leeft – aan ons doorgegeven.  
Socrates is over de hele wereld bekend, Òrúnmìlá (nog) niet. Voor die onbekendheid 
voert Olúwolé de volgende factoren aan: het westerse vooroordeel dat een orale bron 
geen filosofie kan opleveren én het feit dat Òrúnmìlá door missionarissen en kolonisa-
toren niet gezien werd als ‘oluron ogbon’ of ‘wijsheid van God’ maar als ‘God van de 
wijsheid’. ‘Een vertaalfout’, schrijft Olúwolé herhaaldelijk. Door die vertroebelde 
blik zag en ziet men Òrúnmìlá niet als mens en filosoof, maar als een god, dus kan 
wat hij nagelaten heeft geen filosofie zijn. Socrates en Òrúnmìlá is een poging om én 
de Afrikaanse filosofie én Òrúnmìlá op het wereldtoneel een plek te geven. 
 
 
EEN REHABILITATIE IN TWEE DELEN 
 
Hoe doet Olúwolé dat? Door in deel I, zoals reeds opgemerkt, Socrates en Òrúnmìlá 
met elkaar te vergelijken. Uitgebreid. Eerst tekent ze van beide ‘beschermheiligen’ 
een drievoudig portret: karikaturaal, exemplarisch en historisch, respectievelijk uitge-
tekend door opponenten, adepten en historici.  
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Daarna vergelijkt Olúwolé in de kern beider gedachtegoed. De overeenkomsten zijn 
treffend: beiden benadrukken dat kennis begrensd is. Absolute kennis is aan God of 
Olodumare voorbehouden, mensen kunnen die slechts benaderen. De Yoruba drukken 
dit uit in het volgende spreekwoord: ‘Als je de rede tot het uiterste uitrekt, is dwaas-
heid onvermijdelijk’. Socrates én Òrúnmìlá benadrukken het belang van onderwijs, 
kritische analyse, deugdzaam leven, sociale principes en menselijke ervaring.  
Maar er zijn ook verschillen. Het meest fundamentele verschil doet zich voor in hun 
visie op de werkelijkheid met haar beide fenomenen materie en idee, natuur en den-
ken: bij Socrates is de relatie tussen materie en idee oppositioneel en bij Òrúnmìlá 
complementair. Met andere woorden: Socrates ziet ze als twee gescheiden en Òrún-
mìlá als twee elkaar aanvullende fenomenen. Daarmee hangt samen, dat Socrates, die 
uiteindelijk niet voor de natuur maar voor het denken kiest, absolute kennis nastreeft, 
terwijl Òrúnmìlá aan ervaringskennis evenveel waarde toekent als aan kritische analy-
se. 
 
In deel II gaat Olúwolé dieper in op de Afrikaanse filosofie. Ze slijpt die aan de steen 
van de westerse wijsbegeerte. Ze schrijft terecht dat beide filosofieën verschillend 
zijn, omdat de alomvattende denkkaders verschillen. ‘De westerse filosofie kenmerkt 
zich door een dualistische opvatting van de werkelijkheid’, schrijft ze op pagina 83. 
Ofwel: het denkkader is oppositioneel-dualistisch. Men benadert de werkelijkheid óf 
vanuit de materie óf vanuit het denken, zeg maar: empirisme versus idealisme. Het 
één sluit het ánder uit. Kennelijk meent Olúwolé dat de meeste westerse filosofen het 
denken (nog steeds) verabsoluteren, want ze schrijft op pagina 85: ‘Toch blijven filo-
sofen zeggen dat de zoektocht naar universele waarheid de unieke bijdrage van het 
westen aan de rest van de wereld is’.  
Het Afrikaanse denkkader kenmerkt zich door complementariteit: materie en idee zijn 
de twee keerzijdes van dezelfde medaille. Ervaringskennis is belangrijk en betrouw-
baar, intuïtie en emoties doen ertoe. Én dialoog, want ánders dan debat, dat ‘waar’ 
van ‘onwaar’ wil scheiden, bouwt dialoog kennis op. Daarnaast kunnen ‘ervarings-
deskundigen’ evenzeer rationele, kritische en wetenschappelijke denkers zijn. Zij we-
ten dat ervaringskennis relatief, voorlopig en dus nooit absoluut is. Dit soort denken 
treffen we aan bij Òrúnmìlá en in het door hem geïnspireerde Ifa-corpus. Dat dit ge-
zegden, metaforen en andere literaire genres, maar geen logica, kenleer en metafysica 
bevat, doet aan het filosofisch gehalte niets af. Het corpus als ‘slechts’ orale bron van 
Afrikaanse filosofie evenmin. 
 
 
KRITIEK 
 
Tot zover Olúwolé. Het is nú tijd voor enkele kritische geluiden. Het eerste betreft de 
definitie die de schrijfster geeft van filosofie. Alleen inzichten in de werkelijkheid die 
op rationele, kritische en wetenschappelijke wijze tot stand komen noemt zij filoso-
fisch. Nergens legt zij die drie vereiste kwalificaties nader uit. Wanneer is een inzicht 
rationeel? Wanneer is een denker kritisch? Wat verstaat zij precies onder wetenschap? 
Omdat ik, kennelijk Afrikaanser dan vele andere westerlingen, ook intuïtief lees, heb 
ik wel een vermoeden wat ze onder die drie vereisten verstaat. Maar van een ratio-
neel, kritisch en wetenschappelijk denkende Afrikaanse filosofe verwacht ik dat ze dit 
drietal nader toelicht. 
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Mijn tweede kritische kanttekening betreft de poging van Olúwolé om het Afrikaanse 
denken per se filosofie te noemen. Waarom zou je het filosofie noemen als het zo 
anders is dan het westerse denken? Of: waarom wil je het per se onder één noemer 
brengen met een manier van denken die je vanwege haar oppositioneel-dualistische 
karakter eigenlijk afwijst? Noem het inclusieve Afrikaanse denken toch gewoon 
‘wijsheid’ en de liefde daarvoor ‘philo-sophia’!  
Mag ik Olúwolé nog een plaagstootje toedienen? Op pagina 41 definieert ze: ‘Filoso-
fie is een rationele, kritische en wetenschappelijke manier van denken waarin de den-
ker voldoende respect toont voor de logica en het oordeel van de menselijke erva-
ring’. Welke manier van denken voldoet daaraan? Precies, de Afrikaanse, niet de wes-
terse. Dus zou haar conclusie moeten luiden: niet in het westen maar in Afrika filoso-
feert men. 
Overigens, m’n derde kanttekening, wat bedoélt Olúwolé toch met Afrika? Betreft het 
door haar bepleite filosoferen alleen de Yoruba of alle zwarten? Welke plek nemen de 
miljoenen Afrikaanse moslims daarbij in? Nu ik dit schrijf, groeit in mij de behoefte 
aan een historisch overzicht van héél het Afrikaanse denken met alle nuances die er-
toe doen. 
Mijn vierde punt van kritiek betreft wat Olúwolé het westerse denken toedicht: oppo-
sitoneel dualisme. Historisch gesproken heeft ze gelijk. Eeuwen lang hebben filosofen 
hun vertrekpunt genomen in de materie of de menselijke geest. Indrukwekkende mo-
nistische theorieën zijn ermee opgebouwd. Maar dat is voorbij. De mainstream denkt 
allang niet dualistisch en monistisch meer. De huidige westerse filosofie is divers en 
vertoont veel variatie. Daar voel ik me bij thuis. Zelf denk ik vanuit de materie: alles 
wat ís is het resultaat van een zich ontwikkelend heelal. Met sterrenstof is het begon-
nen. Ben ik daarom een monistische materialist? Neen! Als ik om mij heen kijk – en 
dat is ervaringskennis! – en ‘geest’ ontwaar, kan die sterrenstof al in het begin geen 
platte materie geweest zijn. Met een Bijbelse toespeling: ‘In den beginne was de ma-
terie zwanger van geest’. Hoera! Ik denk Afrikaans! 
 
 
LOF 
 
Tot slot: ik waardeer Socrates en Òrúnmìlá. Olúwolé breekt mijn geest open en ver-
ruimt mijn blik. Het Afrikaanse denken waar zij een lans voor breekt is zonder meer 
filosofie. Die hoéft niet alleen, nee, die mág niet alleen rationeel, kritisch en weten-
schappelijk zijn. Geen enkele filosofie mag dat: filosofie 
behoort over het leven te gaan, over de ervaring van 
alledag. Ze hoort én ervaringskennis én kritische reflec-
tie in één beweging van denken mee te nemen. Als filo-
sofie zó wordt omschreven, is er voor mij en overige 
westerse ‘liefhebbers van wijsheid’ op het gebied van 
gendergelijkheid, democratie, gemeenschapszin en lei-
derschap van Afrika veel te leren!  
 
 
 
                                                
1 Olúwolé, Sophie Bósèdé, Socrates en Òrúnmìlá, Wat we van de Afrikaanse filosofie kunnen leren, uitgeverij Ten Have, Utrecht, 
20172, ingeleid, vertaald en bewerkt door Saskia van der Werff 

 
Afrikaanse gemeenschapszin? 


