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Introductie 

In deze syllabus wordt aan de hand van verschillende hoofdstukken een inleiding tot Afrikaanse 

filosofie beschreven. Eerst wordt uitgelegd wat onder Afrikaanse filosofie verstaan kan worden. 

Vervolgens wordt het ethische Afrikaanse Ubuntu behandeld. Hierna worden de perspectieven 

etnofilosofie en Bantoe filosofie besproken. Er wordt afgesloten door de ideeën van Ethiopische 

filosoof Zara Yacob te bespreken. Voor docenten is er vervolgens een stuk toegevoegd over de 

mogelijkheid om een debat te organiseren bij de lessen. 
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Hoofdstuk 1: Een introductie tot Afrikaanse filosofie 

1.1 Inleiding 

De filosofie in het westen, die bij de Grieken begon, is al ongeveer 2600 jaar oud. Dat er zo lang 

geleden al uitgebreide filosofische opvattingen waren over het leven is erg bijzonder. De teksten van 

Plato en Aristoteles worden vandaag de dag nog gebruikt om ons bestaan te begrijpen. Filosofie gaat 

echter nog veel verder terug. In het noorden van Afrika, in Egypte, heeft denker Ptahhotep zijn 

levensovertuigingen 4800 jaar geleden in hiërogliefen (oud Egyptische tekens) op papyrus rollen 

geschreven1 Ptahhotep beschrijft in 37 levenslessen wat iemand een goed of een slecht persoon maakt. 

Ptahhotep legt de basis voor Afrikaanse filosofie. Deze heeft zich ontwikkeld tot een rijke filosofie 

met veel verschillende stromingen. In het hele continent zijn er grote ontwikkelingen geweest in de 

filosofie en er zijn vandaag de dag nog miljoenen Afrikanen die een bepaalde filosofie aanhangen. 

Een aantal van deze grote stromingen zullen verder in deze syllabus aan bod komen. Met een rijk 

verleden is het te verwachten dat we in het westen veel weten van de Afrikaanse filosofie, maar het 

tegenovergestelde is waar. Zelfs op universitaire opleidingen van filosofie is het onderwerp erg 

onderbelicht. Wat is de reden hiervoor? Waarom vergeten we de filosofie van een heel continent met 

een enorm rijk verleden? 

 

1.2 De westerse kijk op Afrikaanse filosofie 

We zijn in het westen erg trots op onze eigen filosofie. Er is ook veel om trots op te zijn. Er zijn vele 

grote denkers geweest die onze manier van denken hebben aangepast met hun filosofie. Ook is de 

westerse filosofie erg divers. Filosofen bekritiseren elkaar al sinds de Grieken. Elke filosoof is 

overtuigd van zijn eigen gelijk en beweert een beter idee te hebben dan zijn voorganger. Er zijn in het 

westen talloze filosofische ideeën in heel veel verschillende richtingen. Dit is ook een belangrijke 

reden waarom er in het westen niet vaak over Afrikaanse filosofie wordt gesproken: we hebben zelf al 

zo veel filosofie. Waarom moeten we dan ruimte maken voor Afrikaanse filosofie? Er bestaat niet 

 
1 “Egyptian Philosophy – Ptahhotep” ericgerlach.com.   

https://ericgerlach.com/egyptian-philosophy-ptahhotep/ 

 

Figuur 1: De Maximes van Ptahhotep Figuur 2: Een afbeelding van Ptahhotep 

https://ericgerlach.com/egyptian-philosophy-ptahhotep/
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zoiets als klaar zijn met westerse filosofie. Het echt begrijpen van een tekst kost sommige filosofen 

tientallen jaren en er zijn veel filosofische teksten in het westen. 

Toch wordt steeds vaker gezegd dat Afrikaanse filosofie wel erg belangrijk is voor iedereen 

(en dus ook voor het westen). Afrikaanse filosofie geeft ons namelijk een heel nieuw perspectief op de 

wereld. In het westen denken we soms dat we de wereld al van alle mogelijke manieren bekeken 

hebben, maar toch zijn er een paar punten die centraal staan in het westen in de afgelopen eeuwen. 

Ten eerste het kapitalisme. Het kapitalisme is een economisch en politiek systeem in een land waar de 

handel wordt gecontroleerd door particulieren in plaats van de regering.2 Kortgezegd een vrije markt 

waarin individuen de geldstromen bepalen. Het westen is een kapitalistische samenleving. Geld is in 

het kapitalisme ontzettend belangrijk en met geld kan je ontwikkeling, vrijheid en welvaart bereiken. 

Het tweede kenmerk van het westen is het individualisme. In het westen denken we vanuit onszelf en 

aan onszelf. Zo is het belangrijk in het westen dat je zelf je droombaan krijgt, ook als dat ten koste 

gaat van iemand anders droombaan. Ook denken we bij onderwerpen als klimaatverandering en de 

vluchtelingencrisis aan de gevolgen dat het gaat hebben op onszelf en ons eigen leven, in plaats van 

denken aan de mensen die het zwaarst getroffen worden door deze gebeurtenissen. Dit individualisme 

is iets waarmee we opgroeien in het westen en het zit diep in onze manier van denken. 

Niet iedereen is het in het westen eens met deze principes, maar ze zijn dominant in het 

westen en onze economie, politiek en opvoeding zijn ingericht rondom deze kenmerken. 

 

 
2 Definitie van Oxford Languages 
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1.3 De waarde van Afrikaanse filosofie 

Afrikaanse filosofie brengt een heel nieuw perspectief aan de westerse wereld, omdat de kernpunten 

van Afrikaanse filosofie een tegenhanger zijn van de kenmerken van het westen. In westerse filosofie 

gaat het vaak over de ‘ik´ en in Afrikaanse filosofie gaat het vaak over de ´wij´. In plaats van alleen 

aan jezelf te denken is het in Afrikaanse filosofie belangrijk om rekening te houden met de mensen 

om je heen. We hoeven ons minder te focussen op onze eigen doelen en juist meer op de doelen die 

we samen in onze gemeenschap hebben. Geld is hier dan ook minder belangrijk. Het is opeens 

helemaal niet meer van belang dat je meer geld verdient dan bijvoorbeeld je buurvrouw, want 

aangezien we aan elkaar denken is het vooral fijn als we samen comfortabel zijn en een fijn leven 

kunnen hebben. Als iemand iets meer heeft dan nodig en iemand anders in de buurt iets te weinig 

heeft kunnen we met elkaar delen. Jaloezie naar onze naasten verdwijnt voor een groot deel in 

Afrikaanse filosofie. Natuurlijk zijn er in de vele verschillende stromingen ook vele verschillende 

ideeën over hoe je moet leven, maar dit ‘wij´ idee is een centraal kenmerk in Afrikaanse filosofie. 

Aangezien dit een andere blik is dan we in het westen hebben lijkt Afrikaanse filosofie een 

toevoeging te kunnen zijn aan ons wereldbeeld in het westen. 

Een nieuw perspectief zet aan het denken. Het helpt ons met een open blik te kijken naar onze 

kernwaardes en om dingen aan te passen wanneer iets beter kan. Het kan resulteren in een nieuwe kijk 

op onze wereld of een grotere overtuiging van de kernwaardes die we al hadden. Voor welk doel 

Afrikaanse filosofie ook gebruikt wordt, het is een perspectief met veel waarde voor het westen. 

1.4 Kritiek op Afrikaanse filosofie 

Niet iedereen is groot fan van een volledig nieuw perspectief plaatsen in de westerse samenleving. 

Sommige vinden Afrikaanse filosofie minder kwalitatief of onduidelijk. Dit omdat Afrikaanse 

filosofie vooral verbaal is doorgegeven in gesprekken en er weinig van is opgeschreven. Dit maakt het 

lastig om erg de diepte in te gaan met verschillende stromingen. Elke volgeling van een stroming kan 

ons immers een net andere weergave geven van waar de stroming voor staat. Zo werkt het vaak als 

verhalen worden doorverteld, sommige details raken verloren of worden aangepast. Toch is het vaak 

wel mogelijk om de grote lijnen van een stroming duidelijk te krijgen. Een aantal van deze stromingen 

zal in de volgende hoofdstukken besproken worden en er zal duidelijk worden dat die stromingen een 

eigen algemene overtuiging dragen. 

Een ander argument dat in het westen veel gebruikt wordt is dat Afrikaanse filosofie niet past 

bij ons wereldbeeld. Het is te drastisch anders om er iets mee te kunnen. We zijn er niet mee 

opgegroeid en zullen nooit het ‘wij’ gevoel echt begrijpen. Hierdoor zou Afrikaanse filosofie ons niks 

opleveren. 
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Hoofstuk 2: Ubuntu-filosofie 

 2.1 Inleiding 

Al eeuwenlang worden er vragen gesteld over de plichten die wij als mens in de maatschappij hebben, 

de deugden waarover wij zouden moeten beschikken en welke handelingen nou eigenlijk goed of slecht 

zijn. Denkers uit verschillende sociale structuren en tijdvakken geven ieder een eigen antwoord op dit 

soort vraagstukken. In Sub-Saharaans Afrika is er een eigen antwoord gevormd op dit soort vragen, dat 

naar een enkel kernbegrip terug te leiden is. Dit is ubuntu. 

Ubuntu is een term uit de Ngunitalen en heeft verwanten in andere Bantoetalen, dat zijn talen 

uit het gebied onder de Saharawoestijn. De term vertaalt zich slecht naar westerse talen, omdat het zeer 

cultureel geladen is. De vertaling van het woord naar ‘menselijkheid’ is misschien het best geschikt, 

maar ubuntu betekent eigenlijk meer dan hoe wij dat zouden gebruiken. Een persoon kan zeggen “Yu, 

u nobuntu”, wat zou betekenen “Hey, hij of zij heeft ubuntu”. Dat betekent niet alleen dat hij of zij 

mens is in de biologische zin van het woord, maar ook dat de persoon de kwaliteiten beschikt van een 

goed mens. De persoon is niet alleen een persoon, maar hij of zij is ook vriendelijk, zorgzaam en 

barmhartig. Ook in die zin is de persoon dus menselijk.3 

Het gebruik van ‘ubuntu’ gaat zelfs nog een stapje verder dan dat, waarin het zich onderscheidt 

van ons gebruik van ‘menselijkheid’. In het gebruik van ‘ubuntu’ wordt een onlosmakelijke relatie tot 

anderen gekenmerkt. Het betekent dat mijn eigen menselijkheid niet afzonderlijk kan worden gezien 

van die van anderen. Op deze gedachte komen we in de volgende paragraaf terug. Eerst zetten we de 

achtergrond uiteen waartegen de gedachte wordt geschetst. 

2.2 De Sub-Saharaanse cultuur 

De Afrikaanse cultuur vormt een belangrijk onderdeel van de ubuntu-filosofie. Hoewel de culturen in 

de Sub-Sahara onderlinge verschillen hebben, wordt er over het algemeen gesproken van culturen met 

een sterk gemeenschappelijk karakter.4 Bepaalde samenlevingen zijn meer individualistisch ingesteld 

dan anderen, maar zij zijn over het algemeen sterker gericht op het collectief dan op de individuen die 

zich daarin bevinden. Zo krijgt de samenleving in deze culturen voorrang op het individu.5 

Deze gedachte wordt gedreven door een sterk gevoel van saamhorigheid. Een spreekwoord uit 

de Akan-taal legt dit uit. Wanneer je van een afstand naar een groep bomen kijkt, lijken deze bomen 

ineengedoken te zijn. Het is dan lastig om de individuele boomstammen los van elkaar te zien, want het 

lijkt één geheel. Wanneer je wat dichterbij komt, zie je ineens dat alle bomen individuele entiteiten zijn 

die samen een geheel maken. Dit geldt ook voor ons mensen. Wij zijn als individuen gegrond, maar 

 
3 Tutu 1999, 34-35 
4 Lutz 2009, 315 
5 Menkiti 1984, 157 
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vormen een saamhorig geheel waarin we nauw tot elkaar in verband staan.6 Het individu is dus zo nauw 

verweven met de samenleving waarin hij of zij zich bevindt, dat het haast lijkt alsof hij of zij erin opgaat. 

Deze nauwe verwevenheid maakt dat het individuele belang slechts kan worden nagestreefd middels 

het nastreven van het collectieve belang. Als ik immers zo nauw verweven ben met de mensen om mij 

heen, dan heeft hun welzijn invloed op die van mij en vice versa.  

Uit die gedachte van saamhorigheid komt de slagzin van de ubuntu-filosofie voort. Die luidt: 

  

“Ik ben, omdat wij zijn. En aangezien wij zijn, daarom ben ik.”7 

  

Deze zin maakt duidelijk dat mijn eigen menselijkheid in relatie staat tot de mensen om mij 

heen. Ik ben een mens, niet omdat ik de biologische constructie heb van een mens. Wat mij mens maakt 

is dat ik relaties aanga met andere personen, voor wie ik moet zorgen, met wie ik moet delen en met 

wie ik meeleef. In die relaties ligt mijn menselijkheid geborgen. Het is daarom dat mijn eigen 

menselijkheid niet kan worden afgezonderd van de menselijkheid van anderen. 

2.3 De toepassing van ubuntu 

We hebben dusver gezien dat ubuntu een theorie construeert die de nadruk legt op relaties tussen 

mensen. In de ubuntu-filosofie wordt er een nadruk gelegd op de gemeenschap in plaats van op het 

individu. Maar hoe kunnen we dit dan concreet in onze dagelijkse levens toepassen? 

De voornaamste toepassing van ubuntu vinden we in de ethiek. Je kunt je misschien wel 

voorstellen dat een nadruk op de gemeenschap bepaalde implicaties heeft voor welk gedrag als goed of 

fout wordt gezien. Er dient immers te worden gehandeld op een manier die ten goede komt aan het 

belang van de gemeenschap en niet slechts het individu. Het is daarom zo dat ubuntu een bepaalde 

gedragsnorm voorschrijft, dat is een bepaalde standaard waarmee bepaalde gedragingen kunnen worden 

gewaardeerd als goed of slecht. De specifieke gedragsnorm die ubuntu voorschrijft is dat een gedraging 

goed is in zoverre deze harmonie voortbrengt en onenigheid vermindert8 

  Deze norm klinkt misschien vaag. Hoe weet ik nou of mijn handeling harmonie voortbrengt? 

Wat betekent het om harmonie voort te brengen? Dat zijn theoretische kwesties waar we het in deze 

syllabus verder niet over hoeven te hebben. Ubuntu namelijk ook meer praktische handvaten voor in 

het dagelijks leven. Het is namelijk ook een zeer goed voorbeeld van een deugdethiek, zoals we deze 

bijvoorbeeld ook kennen van Aristoteles. Dat houdt in dat het voor de morele ontwikkeling van een 

persoon belangrijk is dat deze persoon een deugdzaam karakter ontwikkeld. Hierbij kan worden gedacht 

aan deugden zoals eerlijkheid, loyaliteit, compassie enzovoort. Hoe meer een persoon deze deugden 

ontwikkelt, des te meer we kunnen spreken van een ‘goed’ persoon. Dat houdt in dat wanneer er 

 
6 Gyekye 1996, 32 
7 Mbiti 1969, 108-109 (eigen vertaling) 
8 Metz 2007, 334 
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bepaalde keuzes moeten worden gemaakt tussen gedragingen, je voor de handeling moet kiezen die het 

beste overeenkomt met de eigenschappen die het gemeenschappelijk belang het best dienen. Wanneer 

je moet kiezen tussen liegen of de waarheid spreken, moet je dus een gewogen keus maken over wat de 

beste gedraging is in de situatie. Misschien wordt liegen traditioneel als slecht gezien, maar is dat in 

een bepaalde situatie wel veel bevorderlijker dan de waarheid spreken… Het is in ieder geval belangrijk 

dat je hier een afweging over maakt, waarbij je het belang van de gemeenschap in het achterhoofd 

houdt. Als je dat doet en op grond van die gemeenschappelijke belangen je keuzes maakt, dan handel 

je ethisch. Zo kun je dus een goed persoon zijn.  Hierin kun je je ook ontwikkelen. Het kost misschien 

even de tijd voordat je doorhebt welke keuzes nou eigenlijk in het belang zijn van de gemeenschap. 

Misschien is het niet altijd even duidelijk of je beter kunt liegen of de waarheid kunt spreken. Met 

bepaalde levenservaring en contemplatie zal dat echter steeds duidelijker worden. 

2.4 Samenvatting 

De ubuntu-filosofie legt nadruk op de relaties tussen mensen onderling, waarbij gevoelens van 

saamhorigheid een belangrijke rol spelen. De eigen menselijkheid wordt in onlosmakelijk verband 

gebracht met de menselijkheid van anderen. Daarmee wordt het belang van de gemeenschap 

onderstreept. 

  In het dagelijks leven kunnen we de ubuntu-filosofie toepassen door afwegingen te maken over 

onze keuzes, waarbij het belangrijk is dat we het belang van de gemeenschap in acht nemen. De 

ontwikkeling van bepaalde eigenschappen stelt ons goed in staat om goed doordachte keuzes te maken 

over welke handelingen dat gemeenschappelijk belang het beste dienen. Wanneer we handelen met 

inachtneming van de gemeenschap, tonen we ons als morele personen. 

Hoofstuk 3: Afrikaanse Etnofilosofie 

3.1 Introductie 

Als je in Nederland op de middelbare school voor het vak Filosofie kiest, zul je vooral dingen leren 

over filosofen. Je maakt kennis met de “grote namen” en hun meesterwerken, Plato en zijn Republiek, 

Kant met zijn Kritiek van de Zuivere Rede, Descartes’ Meditaties. Zo kom je in aanraking met allerlei 

vraagstukken waar filosofen al duizenden jaren mee worstelen, en krijg je de kans zelf de handschoen 

op te pakken en je eigen ideeën en argumenten te ontwikkelen. Zo word je ingewijd in de filosofische 

traditie. 

Stel je nu eens voor dat die hele traditie, die hele tijdlijn, die boekenkast vol met oude ideeën, 

bij de buren staat. Waar jij begint met filosoferen is er nog geen vaste verzameling problemen, geen 

methode. Als je om je heen kijkt zie je duidelijk een rijke cultuur, met een complexe geschiedenis - 

sporen van een gedachtegoed dat onmiskenbaar rijk is aan ideeën, maar dat nooit is opgeschreven en 

gesystematiseerd en dat zich dus niet zomaar als basis voor jouw filosofische project laat gebruiken. 
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Maar je wil ook niet zomaar alles van je buren lenen: ze hebben jou in het verleden niet bepaald 

respectvol behandeld, en bovendien wil je graag authentiek zijn, trouw aan jouw cultuur. Hoe ga je, 

onder deze omstandigheden, een traditie op poten zetten die zowel onafhankelijk en eigen, als duidelijk 

filosofisch is? Dit dilemma vormt de kern van een groot debat over methodologie binnen de Afrikaanse 

filosofie. 

In dit hoofdstuk bekijken we verschillende manieren om het dilemma op te lossen. Eerst komen 

twee etnofilosofische theorieën, die nadruk leggen op het gebruiken van het al bestaande Afrikaanse 

gedachtegoed, Bantoe-filosofie en Négritude, aan bod. Daarna volgt het universalisme van de 

professionele school, die vreest dat de voorgaande twee stromingen juist door hun focus op lokale 

denkwijzen nauwelijks nog filosofie te noemen zijn. We sluiten af met een mogelijke middenweg: sage 

philosophy.  

3.2 Etnofilosofie: Bantoe-filosofie en Négritude 

Het doel van etnofilosofische theorieën is om de filosofische posities die een samenleving opbouwen te 

achterhalen en te systematiseren – zelfs, of juist in het bijzonder, wanneer die posities binnen de 

gemeenschap niet expliciet geuit, ingenomen, en verdedigd worden. Dat betekent dat een etnofilosoof 

onderzoek doet naar de geloven en gebruiken van een cultuur, met het doel uit te vogelen uit welke 

belangrijke overtuigingen ze voortkomen.  

Binnen de Afrikaanse filosofie is de etnofilosofische benadering als eerst besproken door de 

Belgische missionaris Placide Tempels, in zijn werk Bantoe-filosofie (1946). Hij gebruikt de term zelf 

niet, deze is gemunt door een criticus, P.J. Hountondji, die Tempels ervan beschuldigt niet meer dan 

een ‘etnologisch werk met filosofische pretenties’9 te presenteren. Tempels erkent duidelijk dat zijn 

werk op het raakvlak van etnologie en filosofie ligt, maar gelooft ook dat hij in zijn opzet slaagt en 

daadwerkelijk dieper graaft dan de etnologie. Zijn studie is het product van zijn poging zich onder te 

dompelen in de cultuur van de Bantoe, om zo tot een beter begrip van hun denken te komen opdat hij 

beter in zijn missie, het brengen van “beschaving” naar de “primitieven” zou slagen. Omdat dit zo een 

invloedrijke tekst was zal hier later nog meer aandacht aan worden besteed. Voor een etnofilosofie die 

de opzet, een specifieke theorie die het Afrikaanse volk toebehoort te vinden, behoudt, en ook door 

Afrikanen voor Afrikanen in het leven is geroepen kijken we naar de Négritude-beweging en -filosofie. 

De term “Négritude” werd in de late jaren 1920 door een groep in Frankrijk studerende 

Afrikaanse intellectuelen en kunstenaars gebruikt een poging te doen om hun identiteit, hun Zwart-zijn, 

van de Fransen die het slechts als belediging gebruikten terug te winnen. Ze wilden een ruimte voor 

zichzelf vrijmaken tussen de alledaagse “onbeschaafde” Zwarte en de Zwarte intellectueel die maar zo 

Europees en “beschaafd” mogelijk probeert te zijn zodat men zijn Zwartheid vergeet. Om hen heen 

groeide een beweging die zocht naar de Afrikaanse, de Zwarte, identiteit, de universeel gedeelde 

 
9 Hountondji, PJ. African Philosophy : Myth and Reality. 2. Indiana University Press, 1996. p.XXI 
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ervaringen van hun volk. Lang niet iedereen was het eens met het idee dat dit een filosofische 

onderneming was, maar Léopold Senghor – die later ook president van Senegal werd – zag in de 

zoektocht naar een Afrikaanse identiteit de noodzaak ook een Afrikaanse ontologie uit te werken.10 Zijn 

theorie lijkt erg op die van Tempels, en is daar ook op geïnspireerd. Senghor stelt eveneens dat het 

Afrikaanse zijnsbegrip dynamisch is. Ieder wezen is kracht, en is meer of minder naarmate het sterker 

of zwakker wordt.11 In relatie tot de centrale vraag van négritude, betekent dit volgens Senghor 

bijvoorbeeld dat de Afrikanen in hun kunst meer nadruk op ritme leggen – in ritmische beweging wordt 

het dynamische van het zijn gereflecteerd – en dat interpersoonlijke relaties, de relatie tot de Ander, 

heel anders ervaren wordt, omdat het in de eerste plaats het ervaren van en delen in elkaars levenskracht 

wordt.12 Senghor liet ook de controversiëlere claim, dat de Afrikanen emotioneler zijn dan Europeanen, 

volgen uit zijn theorie.   

We hebben nu dus theorieën gezien die een impliciete Afrikaanse filosofie menen te onthullen. 

Is dit hoe Afrikaanse filosofie eruit hoort te zien? Of is deze benadering uiteindelijk toch niet de juiste? 

3.3 Universalisme: de Professionele School 

De etnofilosofische benadering kent een aantal grote problemen. Er zijn twee kritische vragen die we 

kunnen stellen: (1) Slagen etnofilosofische theorieën wel echt in hun streven, het originele Afrikaanse 

gedachtengoed te respecteren? en (2) Is etnofilosofie wel echt filosofie? (1) is erg interessant, en leidt 

onder andere tot verdere vragen over het al dan niet bestaan van een “Afrikaanse identiteit”, en het 

verschil tussen een waarheidsgetrouwe beschrijving en een stereotypering. Hier beperken we ons echter 

tot (2), de kritiek van de Professionele school. Etnofilosofische theorieën wijken op een aantal vlakken 

opvallend af van de filosofie die we uit het westen kennen. We bespreken hier twee van die verschillen, 

en een conclusie over de status van etnofilosofie die er mogelijk uit volgt.  

Ten eerste breekt de etnofilosofie met het universalisme, het idee dat de aannemelijkheid of 

waarheid van een filosofische theorie niet afhankelijk is van de tijd en plaats waarin deze overwogen 

wordt. Etnofilosofieën hebben een meer relativistisch karakter. De stelling, dat iedere cultuur haar eigen 

filosofische principes, haar eigen conceptie van rationaliteit, van waarheid, van moraliteit, van 

schoonheid, heeft, gaat lijnrecht tegen het universalisme dat veel filosofie kenmerkt in. 

Ten tweede een technisch punt: een etnofilosofie wordt niet aan een individuele filosoof, maar 

aan een volk toegeschreven. In het bijzonder wanneer die filosofie door de gemeenschap zelf niet 

duidelijk uitgesproken wordt als filosofie – zoals meestal het geval is met volkswijsheden in de vorm 

van gezegdes, normen, waarden, etc. – komt de vraag op of etnofilosofie überhaupt wel filosofie is. 

Hoezo moet de studie van de cultuur van een volk filosofie, en niet gewoon antropologie of sociologie 

 
10 Hallen, Barry. A Short History of African Philosophy. 2. Bloomington: Indiana University Press, 2009. p.48-49 
11 Diagne, Souleymane Bachir. Négritude. Editor: Edward N. Zalta. 21 Juni 2018. 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/negritude/. Sectie “5. Négritude as ontology” 
12 Hallen, Barry. A Short History of African Philosophy. 2. Bloomington: Indiana University Press, 2009. p.49 
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genoemd worden? Aan het specifiek filosofische deel, namelijk de achterliggende principes, wordt door 

de gemeenschap zelf immers geen aandacht besteed. Als we de filosofie die uiteengezet wordt toch 

serieus willen nemen, moeten we deze niet als ‘de filosofie van volk X’, maar als ‘de filosofie van 

etnofilosoof Y’ aanduiden. Met andere woorden, degene die uitpluist en systematiseert is degene die de 

positie presenteert, niet het volk zelf.  

Er zijn dus goede redenen om te betwijfelen dat etnofilosofie überhaupt filosofie is. Maar: als 

het geen filosofie is, wat is het dan? Kwasi Wiredu, een prominent lid van de Professionele school heeft 

een antwoord. Volgens Wiredu doen de etnofilosofen niets dan bijgeloof systematiseren en als filosofie 

presenteren. Het is even misleidend om het Bantoe geloof over de rechtmatige rang van de 

eerstgeborene als serieuze Afrikaanse filosofie te presenteren als het zou zijn om ‘het breken van een 

spiegel brengt zeven jaar ongeluk’ in een tekstboek over Europese wijsbegeerte op te nemen. Wat 

bijgeloof van een vreemde filosofische positie onderscheidt, is dat de filosofische positie altijd door 

argumenten onderbouwd zal zijn terwijl het bijgeloof simpelweg als waarheid de wereld in geworpen 

wordt. Over filosofische posities kunnen we discussiëren, over bijgeloof niet. Filosofie is bij uitstek een 

vakgebied waarbinnen discussie, dialoog, mogelijk moet zijn, en dus verwerpt Wiredu de etnofilosofie. 

Hij stelt dat de Afrikaanse filosofie zich simpelweg in een vroeg stadium bevindt, een stadium dat ook 

de westerse filosofie heeft doorgemaakt.  

3.4 Een Middenweg: Sage Philosophy 

Onder de kritieken op Afrikaanse etnofilosofie zien we vooral vrij heftige reacties die zich ver van alles 

wat ook maar op etnofilosofie lijkt af proberen te houden. Waar etnofilosofie de traditionele cultuur 

misschien te serieus neemt, laten de kritische theorieën die cultuur bijna volledig vallen. Een van de 

dingen die etnofilosofie zo aantrekkelijk maakte binnen het project van de Afrikaanse filosofie in het 

bijzonder, is dat het een manier biedt om een soort “klassieke literatuur” te vervaardigen terwijl er 

vanwege de mondelinge traditie niets is voor filosofen om te onderzoeken. Schriftelijk of niet, 

vergelijkbaar met westerse ideeën of juist niet, het is duidelijk dat we, wanneer we ons een Afrikaanse 

filosofie tot doel stellen, het denken uit het rijke verleden van de talloze volkeren in Afrika niet langs 

de zijlijn kunnen laten liggen. Bepaalde filosofische posities sluiten duidelijk beter dan andere aan op 

het traditionele doen en denken van die gemeenschappen. Wat er al is negeren omdat het niet in de vorm 

zit die we van de westerse filosofische traditie kennen, zou een groot verlies betekenen en juist het 

potentieel unieke aan de Afrikaanse filosofie onderdrukken. Een middenweg, die de Afrikaanse 

filosofie in staat stelt terug te grijpen op traditioneel denken zonder claims te moeten maken over dé 

“filosofie van het Afrikaanse volk”, zou dus ideaal zijn.  

Zo’n middenweg is mogelijk te vinden in “sage philosophy”, gestart door de Keniaanse filosoof 

Henry Odera Oruka. Oruka bezocht verschillende “wijzen” van zijn eigen en nabije gemeenschappen, 

om dialogen met hen aan te gaan over filosofische onderwerpen. Hij verzamelde ze in een boek, Sage 

Philosophy: Indigenous Thinkers and Modern Debate on African Philosophy (1990), waarmee hij de 
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nieuwe filosofische benadering op de kaart zette. Oruka’s methode lijkt op etnofilosofie. Net als 

Tempels probeert mensen die zelf niet in filosofische vaktermen spreken kennis te laten maken met een 

systematische filosofie.13 Het grote verschil is dat Oruka de filosofische posities die hij bij de wijzen 

ontdekt aan niemand meer of minder dan de wijze zelf toeschrijft. In tegenstelling tot Senghors 

négritude-filosofie en Tempels’ Bantoe filosofie doet sage philosophy geen uitspraken over de 

Afrikaanse ervaring in het algemeen. Zo lijkt Oruka dus het gouden midden tussen etnofilosofie en het 

universalisme van de professionele school gevonden te hebben. Toch heeft ook sage philosophy 

problemen. Oruka treedt nog steeds, net als Tempels, op als degene die de vragen stelt en het gesprek 

richting geeft. Je kunt je afvragen: Is het niet mogelijk dat hij de gesprekken dusdanig heeft gestuurd, 

dat de resulterende filosofie niet volledig aan de wijzen met wie hij in gesprek was, maar meer aan 

Oruka zelf toegeschreven moet worden? 

 
13 Masolo, Dismas. African Sage Philosophy. Editor: Edward N. Zalta. 21 Maart 2016. 

https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/african-sage/. sectie “1. Oruka’s Project” 
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Hoofdstuk 4: Bantoe filosofie 

4.1 Inleiding 

Jarenlang werden Afrikanen door westerse filosofen gezien als ‘primitieve mensen.’ Deze mensen 

zouden niet logisch kunnen nadenken en daarom was het ook onmogelijk dat ze een filosofie konden 

hebben. In 1946 werd er echter een controversieel werk gepubliceerd die tegen deze vooroordelen 

inging: Placide Tempels zijn Bantoe-filosofie (1946).14 Het was het eerste entofilosofische werk 

waarin werd gesteld dat er wel degelijk een Afrikaanse filosofie bestond en ging daardoor in tegen het 

kolonialistische denken van de tijd. Ondanks dat zal er ook een kritiek worden besproken die stelt dat 

Tempels alsnog kolonialistisch denkt. 

4.2 Placide Tempels 

Placide Tempels was een Belgische missionaris (iemand die probeert zijn geloof, het Christendom, te 

verspreiden in nieuwe gebieden) die in toenmalig Belgisch-Congo rondreisde.  

Het lukte Tempels alleen maar niet om zijn Christelijke ideeën daadwerkelijk over te brengen op de 

Afrikaanse stammen. Daarom besloot Tempels om het denken van de Afrikaanse stammen te gaan 

onderzoeken zodat hij ze daadwerkelijk zou kunnen bekeren.  

Tempels liep alleen tegen een probleem aan: in Afrika is er amper een schriftelijke traditie. In de 

westerse filosofie (de filosofie waar wij vooralie we nu nog kunnen lezen en van kunnen leren. Omdat 

dit in Afrika niet het geval is moest Tempels iets ander gaan onderzoeken, namelijk de rituelen en 

tradities van de stammen. Dan pas kon hij ‘de Afrikaanse filosofie’ gaan ontdekken.15 

Tempels dacht dat hij onderzoek aan het doen was naar ‘de Afrikaanse filosofie’ alsof er maar 

één filosofie was. Dit is onjuist aangezien er meerdere verschillende filosofieën door heel Afrika te 

vinden zijn. Tempels heeft vooral de filosofie van een aantal Bantoe stammen in centraal en het 

zuiden van Afrika onderzocht. Na een lange tijd bij verschillende stammen te hebben geleefd 

publiceerde Tempels in 1946 zijn Bantoe-filosofie waarvan de belangrijkste punten zullen worden 

besproken. 

 

 
14 Placide Tempels, Bantu philosophy, 1952 (vertaling uit 1959 door Dr. A. Rubbens). 
15 Tempels, Bantu philosophy, 12. 
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4.3 Levenskracht 

De filosofie van de Bantoe draait allemaal om krachten.16 Alles heeft ‘levenskracht:’ mensen, planten, 

dieren maar ook immateriële objecten zoals stenen. Deze ‘levenskracht’ is eigenlijk hetzelfde als 

‘bestaan’ of ‘zijn.’ Iets bestaat doordat het ‘levenskracht’ bezit. Dit betekend ook dat hoe meer 

levenskracht iets heeft hoe meer het ‘bestaat’ en ook hoe meer het ‘leeft.’ Mensen hebben meer 

levenskracht dan dieren, dieren meer dan planten en planten meer dan immateriële objecten zoals 

stenen. Dit onderscheid tussen dingen die meer en minder levenskracht hebben leidt tot een 

‘hiërarchie van krachten.’Bovenaan de ‘hiërarchie van krachten’ staat een soort god. Het woord ‘god’ 

is alleen gelinkt aan het Christendom en omdat de Bantoe daar nog nooit van hadden gehoord is het 

logischer om de term ‘hoogste wezen’ te gebruiken. Zelf noemen de Bantoe het de "Dijina 

dikatampe" wat ‘de grote naam’ betekent. Het ‘hoogste wezen’ is de oorsprong van alle levenskracht 

en geeft alle andere dingen hun levenskracht. Het heeft mensen de meeste levenskracht gegeven 

waardoor ze bovenaan de hiërarchie van krachten staan.17 Ook neem het ‘hoogste wezen’ de 

levenskracht van dingen weer weg wanneer bijvoorbeeld iemand overlijdt of dingen vergaan. 

Zoals eerder gezegd baseert Tempels zijn omschrijving van de Bantoe filosofie op de rituelen 

en tradities die hij meemaakte bij de stammen. Er zullen een paar rituelen worden genoemd waar het 

idee van ‘levenskracht’ terugkomt. Een belangrijk ritueel bij de Bantoe is het bidden naar het ‘hoogste 

wezen’ omdat deze in de meeste levenskracht bezit en dus ook alle dingen hun levenskracht kan 

beïnvloeden. Daarom wordt er bij het bidden gezegd ‘geef me kracht.’18 Ook de rol van sjamanen en 

genezers binnen een stam is gelinkt aan levenskracht. De sjamanen zijn goed in de levenskracht van 

hun medemens versterken. Wanneer iemand een wond heeft verliest hij zijn levenskracht en het is de 

rol van de sjamaan om deze weer te versterken met behulp van medicijnen. Wanneer een sjamaan 

echter faalt in het genezen van iemand zegt hij ‘Vidye wakoma’ wat ‘god is sterk’ of ‘god zijn wil’ 

betekend. De medicijnen van de sjamaan zijn nooit sterk genoeg tegenover de wil van het ‘hoogste 

wezen’ wanneer deze besluit iemand zijn levenskracht weg te nemen.19 

 
16 Tempels, Bantu philosophy, 30-33. 
17 Tempels, Bantu philosophy, 31-35 
18 Tempels, Bantu philosophy, 31. 
19 Tempels, Bantu philosophy, 48. 
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Levenskracht is dus het fundament van de Bantoe filosofie en vormt dus ook de basis 

wanneer het gaat over andere filosofische onderwerpen, bijvoorbeeld wanneer het gaat over causaliteit 

(causaliteit gaat over hoe oorzaak-gevolg relaties werken). De Bantoe gelooft dat dingen met meer 

levenskracht macht uitoefenen op dingen met minder levenskracht.20 Na het ‘hoogste wezen’ heeft de 

mens de meeste levenskracht en dus hebben ze het recht om alles om hun heen te beïnvloeden. Dieren 

hebben minder levenskracht dan mensen waardoor deze de levenskracht van dieren mogen wegnemen 

door ze te doden en op te eten. Dingen met minder levenskracht, zoals stenen, kunnen natuurlijk niet 

direct macht uitoefenen op dingen met meer levenskracht zoals mensen. Omdat het ‘hoogste wezen’ 

de meeste levenskracht heeft kan deze alles beïnvloeden en is daarmee oppermachtig. Ook bij ethiek 

(ethiek gaat over wat goed en wat fout is) vormt levenskracht de basis van het denken. De 

levenskracht die het ‘hoogste wezen’ aan mensen heeft gegeven is een cadeau, een gift. Het hoogste 

wezen heeft ook de hele hiërarchie van krachten gemaakt en deze moet dan ook ten alle tijden 

gerespecteerd moet worden. Mensen handelen fout als ze tegen de hiërarchie ingaan door iemand 

anders zijn levenskracht weg te nemen of te verminderen.21 Wanneer een mens iemand anders 

vermoord heeft hij zijn levenskracht weggenomen maar dit mag niet want het ‘hoogste wezen’ 

bepaald over wie wel en niet mag leven. Iemand doden gaat in tegen de hiërarchie van krachten en is 

daarmee fout en slecht. Hier is dus weer te zien hoe het denken in krachten de basis vormt waar 

vervolgens logischerwijs andere ideeën op zijn gebaseerd. 

4.4 Kritiek op Tempels 

Een van de belangrijkste kritieken op Tempels komt van Aimé Césaire. Césaire was een van de 

oprichters van de négritude beweging in de jaren 30 van de 20ste eeuw22. De beweging bestond uit een 

groep zwarte schrijvers die zich afzette tegen het racisme van de Franse kolonisten. Césaire zegt dat in 

Tempels zijn werk een alsnog racistische rechtvaardiging van kolonialisme te vinden is. De hiërarchie 

van krachten bepaald volgens Tempels bij de Bantoe wie er invloed mag uitoefenen op wie: des te 

meer levenskracht des te meer macht. Witte kolonialisten hadden wapens en geavanceerdere 

technologie waarmee ze makkelijk de Bantoe konden onderdrukken. Dit zou echter geen probleem 

moeten zijn voor de Bantoe omdat de witte kolonialisten simpelweg meer levenskracht hadden, 

dichter bij het ‘hoogste wezen’ stonden en dus de Bantoe mochten onderdrukken. Césaire zegt dus dat 

Tempels hiermee een nieuwe rechtvaardiging voor kolonialisme omschrijft aangezien vanuit de 

Bantoe filosofie de witte man nou eenmaal meer macht zou hebben en daarmee macht zou mogen 

uitoefenen op dingen met minder levenskracht, de Bantoe23. De volgende sarcastische quote van 

Césaire vat dit goed samen en sluit daarmee het onderwerp Bantoe filosofie af: 

 
20 Tempels, Bantu philosophy, 45-46. 
21 Tempels, Bantu philosophy, 77-79. 
22 “Négritude,” Wikipedia, laatst aangepast 28 April 2022, https://en.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gritude. 
23 Aimé Césaire, Discourse on colonialism, 1950 (vertaald door Joan Pinkham), 57-58. 

https://en.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gritude
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Laat ze Congo plunderen en martelen, laat de Belgische kolonisten al onze grondstoffen 

stelen, laat ze al onze trots en vrijheid wegnemen en laat ze in vrede gaan, hier is Tempels het 

allemaal gewoon mee eens. Maar let op! Ga je naar Congo? Respecteer niet het eigendom, de 

vrijheid van de oorspronkelijke bewoners, of het land Congo. Maar respecteer natuurlijk wel de 

Bantoe filosofie! 

Hoofdstuk 5: Zera Yacob & Verlichtingsdenken  

5.1 Inleiding 

De Eeuw van de Rede had in de 1700 en 1800 heel Europa gevangengenomen met beloften van 

absolute kennis, menselijk geluk en vrijheid. Deze naam voor de Verlichting bleek ontzettend 

toepasbaar, aangezien de ‘rede’ menig vrije denker wist te infecteren. Dit begrip voor het menselijk 

denkvermogen was enorm belangrijk voor Westerse filosofen. Echter, tijdens de Verlichting was er op 

de hoorn van Afrika een man met dezelfde ingevingen bezeten. Een man met de naam Zera Yacob. 

Yacob heeft in zijn leven geschreven over de rede, het bestaan van God, menselijke gelijkheid, 

vrijheid van de ziel, zuivere waarheden en ethische harmonie. Het werk van Zera Yacob wordt 

hieronder uitgelicht waarna vergelijkingen worden gemaakt met zijn Verlichte tijdsgenoten. 

5.2 Filosofie van Zera Yacob 

Zera Yacob groeide op in Ethiopië in een tijd van religieuze spanning en civiele onrust. Het land 

kende een brede diversiteit in geloofsopvattingen, van Islam tot het Christen- en Jodendom. De 

beginselen van Zera Yacobs latere filosofie kwamen in het licht van deze spanningen naar boven. Hij 

pleitte dat geen enkele religie boven een andere staat, omdat God en Zijn waarheid door ieder op een 

andere manier wordt geïnterpreteerd.24 Echter, rond 1620 slaagden Portugese Jezuïeten er in de 

destijdse koning Susenyos te bekeren tot het Katholicisme, waarna het werd ingesteld als nationale 

godsdienst. Hierdoor werd Zera Yacob uiteindelijk verbannen voor ketterij alsmede andere vrije 

denkers. Hij zonderde zich af van de samenleving om zijn werk voort te zetten en schreef later de 

Hatata op verzoek van zijn leerling Walda Heywat.25 In de Hatata stelt Zera Yacob de rede centraal 

voor het verkrijgen van waarheid, maar hij gaat ook dieper in op de natuur van de mens, de betekenis 

en het bestaan van God, en een collectie ethische opvattingen.26 

 
24 Teshome Abera, “Rationality and Ethics in Zara Yacob’s “Hatata”,” Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR) 

2, no. 2 (2016): 431-439, 

https://www.researchgate.net/publication/318959529_Rationality_and_Ethics_in_Zara_Yacob's_Hatata#:~:text=Through%2

0the%20rationality%20of%20the,the%20nature%20of%20human%20reason.  
25 Dag Herbjørnsrud, “The African Enlightenment,” AEON, December 13, 2017. https://aeon.co/essays/yacob-and-amo-

africas-precursors-to-locke-hume-and-kant. 
26 Abera, “Rationality and Ethics”; Claude Sumner, “The significance of Zera Yacob’s philosophy,” Ultimate Reality and 

Meaning 22, no. 3 (1999): 172-188, https://www.utpjournals.press/doi/pdf/10.3138/uram.22.3.172. 

https://www.researchgate.net/publication/318959529_Rationality_and_Ethics_in_Zara_Yacob's_Hatata#:~:text=Through%20the%20rationality%20of%20the,the%20nature%20of%20human%20reason
https://www.researchgate.net/publication/318959529_Rationality_and_Ethics_in_Zara_Yacob's_Hatata#:~:text=Through%20the%20rationality%20of%20the,the%20nature%20of%20human%20reason
https://www.researchgate.net/publication/318959529_Rationality_and_Ethics_in_Zara_Yacob's_Hatata#:~:text=Through%20the%20rationality%20of%20the,the%20nature%20of%20human%20reason
https://aeon.co/essays/yacob-and-amo-africas-precursors-to-locke-hume-and-kant
https://aeon.co/essays/yacob-and-amo-africas-precursors-to-locke-hume-and-kant
https://aeon.co/essays/yacob-and-amo-africas-precursors-to-locke-hume-and-kant
https://www.utpjournals.press/doi/pdf/10.3138/uram.22.3.172
https://www.utpjournals.press/doi/pdf/10.3138/uram.22.3.172
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Naast de naam gegeven aan het werk van Zera Yacob, slaat Hatata ook op een manier van 

onderzoek, vaak vertaald als een soort meditatie waar een vrije denker de ware aard van menselijke 

cognitie, realiteit en waarheid ondervraagd.27 Canadese professor Claude Sumner, bekend voor zijn 

werk in Ethiopische filosofie, verwoordt Hatata als: “to question bit by bit, piecemeal; to search into 

or through, to investigate accurately; to examine; to inspect”.28 Samen met een andere vorm van 

onderzoek genaamd Hasasa, wat een soort begerige zoektocht naar iets onbekends betekent, is zo een 

onderscheiden vorm van Ethiopische ondervraging ontstaan.29 Deze ondervragingsstijl werd door Zera 

Yacob gebruikt om op rationele en systematische aard te achterhalen wat waarheid is en wat het 

betekent voor de mens deze waarheid te vinden. Uitspraken van anderen werden grondig aan de tand 

gevoeld en onderzocht op basis van rationele analyse. Uiteindelijk kwam hij op een antwoord. Voor 

Zera Yacob is waarheid universeel en voor iedereen toegankelijk, aangezien ieder mens intelligent is 

en beschikt over een rede.30 Enkel de rede kan de waarheid openbaren. Hij bekritiseert daarom ook het 

blindelings volgen van overtuigingen zonder kritische inspectie, met name religies en hun gebruiken. 

Geen enkel doctrine of dogma kan bestaan zonder dat vertrouwen op de rede. De zoektocht naar 

waarheid kan niet zijn gebaseerd op religieuze principes of aannames. Toch bestaat God weldegelijk 

volgens Zera Yacob. Hij vraagt zich af wat het eerste object zou zijn waar de rede licht op schijnt en 

komt tot de conclusie dat er een entiteit is die de mens de rede heeft gegeven. Zijn argument hiervoor 

is gebaseerd op een oneindige regressie. Hij vraagt zich: als ikzelf bestaat, moet er iemand bestaan aan 

mij hebben gegeven, want voorheen bestond ik niet. Als dit mijn ouders zijn geweest, moeten zij 

eenzelfde schepper kennen. Door dit voort te zetten, moet er uiteindelijk iemand zijn ontstaan vanuit 

het niets. Dit moet zijn gedaan door een ongeschapen essentie, dus moet er een eerste Schepper zijn, 

die de naam God krijgt toegeschreven.31 In het verlengde van deze gedachtestroom ligt ook zijn 

overtuiging dat de orde van de wereld en realiteit de meest rationele optie is.32 

Ook is God algoed volgens hem. Waar mensen kunnen kiezen voor het volgen van valse 

overtuigingen, is God de absolute waarheid zelve.33 Hij begeleidt en praat met de mens via de gift van 

de rede.34 Deze capaciteit heeft Hij aan iedere mens gegeven, wat ervoor zorgt dat iedereen gelijk is in 

het licht van God, aldus Yacob. Hij stelde dat man en vrouw gelijk waren in dit opzicht en verzette 

zich hevig tegen slavernij op basis van hetzelfde principe. Het enige waar de mens verantwoordelijk 

is, is het op één lijn plaatsen van hun menselijke Wet met de goddelijke Wet, ofwel het volgen van de 

waarheid die de rede ons geeft. De menselijke natuur zorgt ervoor dat wij kiezen voor overtuigingen 

zonder kritisch onderzoek, omdat we simpelweg ons intellect niet willen gebruiken.35 We zijn omhuld 

door Aardse verlangens en beloningen en weigeren vaak onszelf ertoe te zetten rationele analyses te 

maken. Het is de plicht van de mensheid om de goddelijke Wet te volgen aan de hand van Zijn woord. 

Deze absolute waarheid staat dus ook centraal voor hoe mensen zich zouden moeten gedragen en hier 

komen ook ethische kwesties en morele vraagstukken aan het licht. Al met al stelt Zera Yacob dat 

zolang de mensheid de rede volgt in het licht van God, ieders plicht is voldaan.   
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5.3 Vergelijking met Verlichtingsdenken 

De ideeën van Zera Yacob zouden sommigen bekend in de oren kunnen klinken. Er zijn namelijk 

sterke overeenkomsten te zien tussen de methode, observaties en conclusies van de Ethiopische 

filosoof en zijn Verlichtingsgenoten. De eerste vergelijking die gemaakt kan worden is het 

rationalistische karakter van de Hatata, iets waar veel academici het over eens zijn.36 Echter, 

rationalisme in deze context heeft een specifieke betekenis en het is belangrijk dit uit te lichten. 

‘Rationalisme’ kan ten eerste worden gebruikt voor de theorie die beaamt dat enkel de rede, en de 

rede alleen, de waarheidsprincipes van de realiteit kunnen blootleggen. De theorie gaat ervan uit dat 

mensen via een logische methode kennis kunnen ontdekken. Het empirisme gaat tegen deze notie in 

en stelt dat ervaringen ten gronde liggen van menselijke kennis. Echter, zoals Sumner stelt, is Zera 

Yacob geen rationalist in deze zin.37 Zijn methode slaat veel beter aan bij de notie van rationalisme als 

het vertrouwen in de menselijke cognitie om de onbegrijpelijke orde van de wereld te kunnen 

herkennen, met name in religieuze context. Aan zaken van geloof wordt alleen waarheid 

toegeschreven in zoverre de rede er een oordeel over kan vellen. Dit rationalistische karakter kan 

worden toegeschreven aan geheel Ethiopische filosofie, aangezien de spanning tussen religies zo hoog 

liep dat velen een absolute waarheid wilden vinden in het gezamenlijke concept van de rede omtrent 

geloof dan een specifieke set overtuigingen van één van die geloven. 

 

 
27 Fasil Merawi, “Zera Yacob’s Hatata and the vitality of an Indigenous Ethiopian Philosophy,” Ethiopian Journal of Social 

Sciences 3, no. 2 (2018): 1-10. 

https://www.researchgate.net/publication/328929105_Zera_Yacob's_Hatata_and_the_vitality_of_an_Indigenous_Ethiopian_

Philosophy. 

28 Teshome Abera, “Philosophy in zara yacob’s ሐተታ “hatata”,” International Journal of Multidisciplinary Research and 

Development 6, no. 12 (2019): 65, 

https://www.researchgate.net/publication/338018073_Philosophy_in_zara_yacob%27s_hatata. 
29 Teodros Kiros, “Claude Sumner’s Classical Ethiopian Philosophy,” Northeast African Studies 3, no. 2 (1996): 39-52, 

https://doi.org/10.1353/nas.1996.0000. 
30 Merawi, “Zara Yacob’s Hatata”. 
31 Kiros, “Claude Sumner’s”. 
32 Herbjørnsrud, “The African Enlightenment”. 
33 Abera, “Philosophy in zara”. 
34 Kiros, “Claude Sumner’s”. 
35 Abera, “Philosophy in zara”. 
36 Sumner, “The significance”. 
37 Sumner, “The significance”. 
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Een tweede vergelijking kan worden getrokken tussen de methodes van Zera Yacob en René 

Descartes, die toevalligerwijs op ruwweg dezelfde tijd werden toegepast (rond 1630-1640) en in 

vergelijkbare situaties (een afgezonderde grot voor Zera Yacob en een afgesloten kamer voor 

Descartes). Descartes’ meditaties worden gekenmerkt door de methodische twijfel, een methode 

waarbij, diep verloren in gedachte, Descartes zich door het betwijfelen van alles een basisprincipe 

probeert te vinden waarop zijn realiteit kan worden gefundeerd. Zera Yacobs methode wordt 

gekenmerkt door de combinatie van Hatata en Hasasa, die zoals eerder genoemd systematisch 

waarheden van de menselijke natuur probeert te vinden. Beiden kijken kritisch naar wat zich om hen 

afspeelt en zoeken naar de beginselen voor en eenstemmigheid in psychologie, theologie en ethiek.38 

Echter, waar Descartes’ interesse ligt bij presentaties van dingen en zintuiglijke ervaringen, Yacobs 

interesse ligt bij mensen en gelovigen; objectief versus subjectief van aard. Toch zijn beide filosofen 

erg gericht op en beïnvloed door religie en bewijzen d.m.v. hun methodes dat God bestaat. Al dan wel 

op hun eigen manier. 

Het derde punt van vergelijking ligt in het concept van religieuze tolerantie. Hobbes had een 

vorm van tolerantie in zijn Leviathan al benoemd, waarbij inwoners van de staat een eigen 

geloofsovertuiging mochten houden, maar de officiële religie van de staat open moesten 

vertegenwoordigen.39 Locke bouwde hierop voort in zijn Letters Concerning Toleration. Hij pleit 

voor een religieuze tolerantie in Engeland omdat mensen en derhalve de staat de uitspraken van 

religies niet kunnen oordelen op diens waarheid.40 Bovendien zou het instellen van een enkele 

heersende religie de staat in meer spanning brengen. De ideeën van Zera Yacob lijken zo erg in lijn te 

vallen met die van Verlichtingsdenkers. Zeker met de Ethiopische context waarin hij was opgegroeid 

in gedachte, schijnt een gelijkenis van toepassing. 

Echter deze klaarblijkelijke gelijkheid waar de denkers over spreken kent een groot verschil 

tussen het Ethiopische en Verlichtingsbeeld. Zera Yacob spreekt veel over de gelijkheid van de mens 

in het licht van de rede. Onder de rede is geen enkel persoon meer of minder dan zijn medemens en zo 

ook geen enkel geloof. Aan staatsdenkers uit de Verlichting, zoals Locke en Hobbes, maar 

bijvoorbeeld ook Kant, vanwege zijn universele rede, wordt vaak ook eenzelfde principe van 

gelijkheid toegekend, maar dit principe blijkt vrij gelimiteerd in omvang. Zo schrijft Kant: “a woman 

is embarrassed little that she does not possess certain high insights,” en “the desire of a man for a 

woman is not directed to her as a human being, on the contrary, the woman’s humanity is of no 

concern to him; and the only object of his desire is her sex”.41 Verder hebben sommige 

Verlichtingsdenkers racistische tonen in hun werk of steunen ze openlijk slavernij. Zera Yacob dacht 

hier anders over. Vrouwen zijn intellectuele gelijken in zijn ogen en slavernij vindt hij onmenselijk, 

wederom omdat de rede aan iedereen is toegekend en iedereen gelijk maakt in de wereld van God.42 

 

 
38 Sumner, “The significance”. 
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5.4 Samenvatting 

Zera Yacob is een belangrijk figuur in het debat over Afrikaanse filosofie. Zijn werk is hevig 

beïnvloed door religieuze gesteldheid van Ethiopië en zijn kort daaropvolgende verbanning. Hij 

bekritiseerde het blindelings volgen van geloofsovertuigingen zonder kritische ondervraging d.m.v. de 

rede, die volgens hem de enige weg naar compleet zuivere waarheid openbaarde. In zijn Hatata 

gebruikte hij een vorm van meditatie en ondervraging om bij basisprincipes te komen over God en 

Zijn bestaan, als ook de harmonie van ethiek en diens vraagstukken. Toch blijft het belangrijkste in 

zijn werk de rede. Deze menselijke kwaliteit is aan iedereen toegeschreven door God en dat maakt 

iedereen gelijk in Zijn ogen. 

Ook zijn er sterke vergelijkingen te zien tussen Verlichtingsdenken en het denken van Zera 

Yacob. Zo lijkt zijn werk erg rationalistisch in de zin dat de wereld met diens onbegrijpelijke orde kan 

herkend door de menselijke cognitie, voornamelijk in een religieuze context. Verder lijkt de methode 

van ondervraging op de manier waarop Descartes zijn meditaties omschrijft. Maar waar Descartes 

focust op de objectieve aard van zintuigelijke ervaringen, duikt Yacob in op het subjectieve karakter 

van de mens en religie. Ook schijnt het dat Yacob religieuze tolerantie verdedigd, wat later door 

Locke op een vergelijkbare manier werd opgeschreven. Echter, waar Verlichtingsdenkers gelijkheid 

zien voor een selectief deel van de mensheid, is Yacobs opvatting veel inclusiever. 

Hoofdstuk 6: Debat 

Voor docenten 

6.1 Perspectieven 

Dit lessenprogramma probeert het gebruik van verschillende perspectieven in de les aan te moedigen. 

In de lesstof is het belang hiervan naar voren gekomen. Hierom is het mogelijk als afsluiting van de 

lessen een debat te organiseren waarbij de leerlingen een perspectief moeten verdedigen dat niet per 

se aansluit bij hun eigen mening. Hierbij leren ze een bepaalde bril op te zetten om zo vanuit een, 

mogelijk, nieuw perspectief naar een dilemma te kijken. 

6.2 Opdracht 

Elk groepje van een even aantal leerlingen krijgt één stelling die is gegeven tijdens één van de lessen. 

Deze stellingen zijn al gegeven tijdens de lessen. Zo hebben leerlingen tijd om het voor te bereiden.  

Er zijn bij elke stelling twee perspectieven: eens of oneens. Iedere leerling krijgt willekeurig 

een perspectief toegeschreven. Eerst mag iedereen na elkaar zijn of haar perspectief verdedigen in een 

 
39 Thomas Hobbes, Leviathan (Amsterdam: Boom, 1651). 
40 Alister McGrath, Historical Theology: An Introduction to the History of Christian Thought (Oxford: Blackwell Publishers, 

1998). 
41 Herbjørnsrud, “The African Enlightenment”. 
42 Herbjørnsrud, “The African Enlightenment”. 
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korte pitch. Vervolgens kan iedereen op elkaar reageren. Hierbij herhaalt de spreker eerst heel kort 

waar deze op reageert, om zo te voorkomen dat iedereen zijn of haar eigen perspectief verdedigt 

zonder op elkaar in te gaan. Als de sprekers te ver afdwalen is het handig als de begeleider de groep 

aanspreekt en de vraag stelt in hoeverre de huidige discussie met de hoofdvraag te maken heeft. De 

begeleiders houden in de gaten dat iedereen ongeveer evenveel praat. Als het debat doodloopt kunnen 

de begeleiders de andere stelling introduceren. 

Als variatie kunnen er twee groepjes gevormd worden binnen de debat groep. Deze groepjes 

kunnen samen overleggen en op die manier verschillende argumenten bij hun perspectief verdedigen.  

 

Voorbeelden van stellingen bij Ubuntu en Afrikaanse meta-filosofie: 

1. Het is goed om Afrikaanse filosofie te betrekken bij onze eigen filosofie. 

2. a) Jij en de rest van je groepje worden op gelijke afstand van 1000 euro geplaatst. De eerste 

die bij de 1000 euro aankomt, mag het houden. Als mensen tegelijk aankomen delen ze de 

buit. Stelling: Als je goede redenen hebt om te geloven dat jij de snelste van je groepje bent, 

dan is er geen reden om niet gewoon voor de winst te gaan. Er is geen reden voor jou om 

Ubuntu na te streven. 

b) Een samenleving die opgebouwd wordt rondom Ubuntu is alleen voor de zwakkeren 

voordelig. Als je sterk (slim, snel, etc.) genoeg bent om anderen in competitie te verslaan, is 

er geen reden om Ubuntu te willen. 
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