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AFRIKAANSE FILOSOFIE: CULTUUR EN IDENTITEIT

Spreker: Dr. Angela Roothaan (Amsterdam)
Europese filosofen Hume, Kant en Hegel verklaarden de Afrikaan, volgens hen een wezen
zonder wetten, zonder cultuur, zonder geschiedenis, tot ‘de ander’ bij uitstek. Tegen deze
achtergrond begon de postkoloniale Afrikaanse filosofie als een vragen naar eigen cultuur en
identiteit. Het werk van de Belgische missionaris Placied Tempels vormde daarbij
uitgangspunt, zowel in positieve als in negatieve zin. Tempels ging binnen het koloniale kader
tegen racistische vooroordelen in, door te beweren dat de Congolezen bij wie hij leefde een
eigen ‘Bantoe-filosofie’ erop na hielden. In de 75 jaar die sinds het verschijnen van zijn werk
verstreken bespraken Afrikaanse filosofen het zowel kritisch als met instemming.
In twee avonden zullen we ingaan op het werk van Tempels als vertrekpunt van het
Afrikaanse denken over cultuur en identiteit, en op nieuwere visies daarop vanaf de jaren ’90
– dan zullen we ingaan op de Ghanese denkers Kwame Gyekye en Kwasi Wiredu, en de
Beninese filosoof Paulin Hountondji. Hoofdvragen zijn:
•
•
•
•

Hoe relevant zijn culturele verschillen voor het wijsgerig denken?
Zijn pre-koloniale tradities nog relevant in de moderne, postkoloniale tijd?
Heeft Afrika als continent een eigen cultuur, of is culturele diversiteit meer
kenmerkend?
Hoe zit het met wat de Europeanen als zo eigen voor Afrika zagen: magie, geesten,
voorouderverering?
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