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UBUNTU 

 

Een tijd geleden kreeg ik een essay toegestuurd van de handen van Daniel A. Bell en 

Thaddeus Metz, in 2012 verschenen in de "Journal of Chinese Philosophy". De schrijvers 

stelden dat comparatieve studie al te veel te vertrekt vanuit het Westen in vergelijking met 

een andere streek op aarde1. En dus wilden ze het eens over een andere boeg gooien en 

China vergelijken met Afrika, meer bepaald Confucianisme met Ubuntu. Oe-wat? Ubuntu, ik 

kende het woord niet. Ik vond het een bijzonder originele invalshoek, en bovendien leerde ik 

al doende een nieuwe filosofie kennen. 

Een bespreking van het essay wil ik hier niet maken, maar des te meer wil ik graag stilstaan 

bij deze denktraditie, Ubuntu, in vergelijking met andere filosofieën. Ubuntu gaat over 

menselijkheid, het geeft er een unieke, boeiende, maar niet onproblematische invulling van. 

Verder blijken er vele actuele, fundamentele thema's aan verbonden. 

Gewoon al door Ubuntu te omschrijven als een deel van de Afrikaanse filosofie, komen we 

middenin zulk een fundamenteel onderwerp. Kan men Ubuntu een filosofie noemen? Voor 

de Eurocentrische aanhangers van de "Plato tot NATO" theorie2, is het antwoord eenvoudig: 

uiteraard niet. Ubuntu is immers niet Europees, het komt niet voort uit "Jerusalem of 

Athene", bouwt niet verder op Plato, er bestonden tot voor kort zelfs geen geschreven 

bronnen van. Zo gezien is Ubuntu niet meer dan Afrikaanse folklore, de naam "filosofie" 

onwaardig.  

Voor we kunnen zeggen of Ubuntu al dan niet een filosofie is, is het dus noodzakelijk even te 

reflecteren over een algemene omschrijving van het concept filosofie, meer bepaald bij de 

vraag of er iets als filosofie bestaat buiten Europa, of buiten het Westen. 

Om die vraag te beantwoorden, kunnen we best gaan kijken naar het domein waar ze al het 

meest is gesteld. Bestaat er, om dezelfde redenen, een Chinese filosofie? Binnen een 

Eurocentrische visie, zeker niet. Echter, daar nemen velen geen genoegen mee. Zo 

publiceerde de Chinese professor Peimin Ni het essay "The Changing Status of Chinese 

Philosophy" (2014)3 deels als antwoord op "Is There Such a Thing as Chinese Philosopy ?" 

(2001)4  van de  Belgische Sinologe Carine Defoort (K.U. Leuven). Beiden gaan op zoek naar 

redenen waarom er wel degelijk Chinese filosofie bestaat, al is hun antwoord erg 

verschillend.  

Na een heel inzichtelijke en verrijkende beschouwing, stelt Carine Defoort voor om 

"filosofie" te beschouwen als een familienaam, waarbij de essentie niet duidelijk is, maar de 

 
1 Zie: "Confucianism and Ubuntu: Reflections on a dialogue between Chinese and African traditions", 2012 

Volume 38 (2011) 78-95, 

https://www.academia.edu/33096229/Confucianism_and_Ubuntu_Reflections_on_a_Dialogue_Between_Chin

ese_and_African_Traditions  
2 Zie mijn meditatie "Zijn Zigeuners Europeanen ?",  http://www.dignita.be/Van_Plato_tot_NATO.pdf . 
3 Zie: https://www.academia.edu/6337239/The_Changing_Status_of_Chinese_Philosophy 
4 Zie:  http://www.scu.edu.tw/philos/98class/Mar/F/Carine_deFoort.pdf   
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verwantschap wel. Een definitie mag niet te breed zijn, vindt ze, want dan betekent ze niets 

meer. Daar is Peimin Ni het niet mee eens, hij stelt voor om filosofie te omschrijven als "Love 

of Wisdom", en hij ziet op termijn "de Westerse" en "de Chinese" evolueren naar een 

toestand van een "goed huwelijk". Geef Plato maar aan het Westen, in "de Chinese filosofie" 

draait het "Gongfu"5. 

Bijzonder positief is dat beiden willen bevestigen dat er wel degelijk een Chinese filosofie 

bestaat. Ik vind echter beide benaderingen ontoereikend. Het concept "familienaam" vind ik 

te vaag, Chinese filosofie lezen als "De Filosofie van Het Chinese Volk", te nationalistisch6 te 

Guoxue. "Liefde voor de Wijsheid" verschuift het probleem naar "Wat is Wijsheid ?". En, in 

het kader van deze meditatie, lossen deze antwoorden het probleem van Ubuntu als al dan 

niet filosofie niet op. 

Moeten er geschreven bronnen bestaan om over filosofie te kunnen spreken? Zulks lijkt me 

eerder een praktische dan een principiële vraag. Zonder geschreven bronnen is er minder 

debat mogelijk omdat men de teksten niet ter overweging erbij kan nemen. Maar volgt 

daaruit dat een gesproken traditie geen filosofie kan zijn? Hierin ligt een lastig punt, maar 

hoe dan ook is er de voorbije decennia al heel wat over Ubuntu op papier gezet.  

Graag stel ik daarom een andere benadering voor, nl. een antropologische. Mij lijkt dat vanaf 

het ogenblik waarop een mens de wereld aanschouwt en zich niet-evidente vragen stelt over 

zin, betekenis en oorsprong ervan, er sprake is van filosofische activiteit. Het is een 

algemeen menselijk kunnen om zich filosofische vragen te stellen. In het geval van Ubuntu 

gaat het om de vraag : "Wat betekent het om mens te zijn?". Zulks is een filosofische vraag, 

het antwoord erop behoort dus tot het domein van de filosofie. Wie zich afvraagt "Hoeveel 

is 2+2 ?", is aan het rekenen, wie een vleesbout braadt of groenten stooft, is aan het koken, 

en wie zich afvraagt: "Wat zijn dat eigenlijk, rekenen en koken ?" is aan het filosoferen. De 

mens beschikt van nature over meerdere faculteiten en talenten, rekenen, taal, koken, en 

nog vele anderen. Filosofie is zulk een algemeen-menselijke faculteit, wie die activeert, 

filosofeert. 

Uiteraard, is het niet omdat men kookt, dat men goed kookt, het is niet omdat men rekent 

dat men juist rekent, het is niet omdat men spelt, dat men correct spelt. Door regionale 

interacties ontstaan er culturen, die deels verantwoord, deels onverantwoord zijn naar 

algemeen menselijke normen. Voor filosofie geldt dat niet minder. Zo kan men zich afvragen 

of de typisch Westerse vorm van filosoferen als van de werkelijkheid vervreemde 

hersenspinsels zonder praktische toepassing, eigenlijk wel als degelijk filosoferen kunnen 

beschouwd worden, laat staan als "de norm" ervoor7. Goede filosofie, als het zich stellen van 

niet-evidente vragen, lijkt me in de eerste plaats gericht op inzicht in "het goede leven". 

 
5 Zie ook mijn meditatie: "Kan een robot "Kung Fu" leren?", http://www.dignita.be/Robot_en_Krijgskunst.pdf . 
6 Een interessante vergelijking kan men maken met de visie op België in nationalistische kringen: daar leeft ook 

de voorstelling van een "tweevolkerendoctrine" met een huwelijk tussen "De Vlaming" en "De waal", alleen 

wordt dit dan voorgesteld als een slecht huwelijk. De invalshoek van Peimin Ni is duidelijk nationalistisch, een 

combinatie van Euro-centrisme en Sino-centrisme. 
7 De Westerse filosofie uitroepen tot norm en referentie van wat "filosofie" zou kunnen betekenen, is eigenlijk 

gewoon een vorm van "Othering", welk een vorm is van structureel geweld. 
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Eveneens kan men zich afvragen of er een principiële tegenstelling bestaat tussen filosofie 

en theologie, of dat het hier eerder gaat om een onderscheid, of zelfs maar om een 

accentverschil. Een filosofische kritiek van theologische onderwerpen is naar mijn mening 

perfect mogelijk. 

De culturen en tradities van vele regio's verschillen sterk en zijn erg divers. Ze hebben elk 

hun waarde en hun tekorten. De som van alle samen noem ik multicultureel filosoferen. 

Ubuntu is zo gezien wel degelijk een filosofie, ze bestaat als onderdeel  van de 

Wereldfilosofie, beschouwd als globaal menselijk erfgoed. De onderscheiden tradities 

kunnen onderling vergeleken worden en geanalyseerd met het oog op algemeen menselijke 

principes, die de spiegel zijn van een goede, aangeboren menselijke natuur8. 

Nu we als eerste punt hebben kunnen uitmaken dat er wel degelijk zoiets bestaat als Ubuntu 

als filosofie, kunnen we ons afvragen wat die filosofie omvat, te beginnen met: Ubuntu is 

een vorm van Afrikaanse filosofie9. 

Het kolonialisme heeft in Afrika zo goed als alle cultuur platgewalst om die te vervangen 

door Westerse. Anderzijds begint in onze globale wereld zowat elke regio zijn eigenheid te 

beklemtonen, wat niet weinig eindigt in een uitgesproken identiteitspolitiek. Ubuntu vervult 

beide functies: een terugkeer of een teruggrijpen naar wat als origineel Afrikaans wordt 

ervaren, en een manier om zich in deze globale wereld te affirmeren als "Afrikaans". Voor 

sommigen zou die unieke Afrikaanse levensvisie een inspiratiebron of zelfs een voorbeeld 

kunnen vormen voor de rest van de wereld.  

Dit teruggrijpen naar Afrikaanse wortels geschiedt niet alleen onder de vorm van Ubuntu, 

maar ook andere vormen zoals een Miss Cultural verkiezing. Deze Zuid-Afrikaanse Miss-

verkiezing wordt georganiseerd door Indoni SA onder de slogan "My Heritage, My Pride"10, 

met "Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naartoe gaat" als 

toelichting. Ze is een onderdeel van een meer algemeen sociaal project. 

De zwarte bevolking van Zuid-Afrika bestaat uit vier grote etnische groepen (Zulu, Xhosa, 

Ndebele en Swazi), met meerdere subculturen. Naast Engels en Afrikaans (Nederlands), 

bestaan er nog negen andere taalgroepen: Ndebele, Sepedi, Xhosa, Venda, Tswana, Sotho, 

Swazi en Tonga. Verder wonen in Zuid-Afrika ook een Indische en een Moslim-minderheid. 

De Indoni-verkiezingen richten zich tot de zwarte bevolking, die haar eenheid vindt in het 

herwaarderen van het traditioneel-Afrikaanse, ook qua kledij.  

De herwaardering van de traditionele klederdracht is zeker niet exclusief Zuid-Afrikaans, ver 

van. In vergelijking met moderne Westerse kledij is de traditionele meestal eerder zwaar, 

wat je merkt bij volksdansfestivals, en hier wordt de Zuid-Afrikaanse "inheemse" kledij 

 
8 Dit is het uitgangspunt van het moreel sentimentalisme: de mens heeft minstens ten dele een goede natuur, 

die reflexmatig geactiveerd kan worden (zie Mencius, Zhu Xi, Francis Hutcheson, Charles Darwin, J.G. Herder) 
9 Zo is het boeiend deze twee namen van tijdschriften met elkaar te vergelijken: "Journal of Chinese 

Philosophy" en "South-African Journal of Philosophy". Het verschil is veelzeggend. 
10 Zie: https://indoni.net/indoni.html#header1-1q; https://indoni.net/index.html#slider1-a; 

https://indoni.net/missculture.html#header1-2h 

 



4 

 
Peter Van de Ven – juli 2021 

boeiend: die is topless. Niet in het dagelijkse leven, alleen op het podium, hier bij de Miss-

verkiezing. Maar, zo stellen de organisatoren, "De Indoni kledingstijl is geen naaktheid"11: 

“Our ethos at Indoni is to 

try to reclaim what was 

lost by Africans when 

Africa was ravaged by 

colonialism and apartheid, 

when Africans were made 

to believe that what is 

theirs, and how they do 

things, is unacceptable. 

Westernisation of 

traditional cultural attire 

has happened over many decades and is a created and entirely unnatural 

development that has instilled a stigma of nakedness and nudity to traditional 

practices. (…)" 

Het gaat dus om een 

trotse en zelfbewuste 

keuze als zwarte en als 

vrouw. In die zin is het 

boeiend om die keuze en 

houding tegenover het 

lichaam te vergelijken met 

die in het Westen en in 

andere culturen. 

In het Westen komt die 

vergelijking al heel snel. De 

filmpjes met verslaggeving 

over deze verkiezingen 

staan met super-korte 

fragmentjes op Youtube, wie langere versies wil aanklikken om meer te weten te komen 

over de achtergrond ervan, moet "inloggen om de leeftijd te bevestigen" zoals dat heet. Op 

Facebook en Instagram is elke blote borst er één te veel, en klachten over borstvoeding in 

het openbaar zijn veelvuldig. Die verboden roepen ook veel protest op, zoals in de "Go 

Topless Day", het "Save The Nipple"-activisme, Topless-protest-betogingen of, in mindere 

mate de "No Bra"-beweging12 en "Free Breast Feeding". 

 
11 Zie: https://www.indianspice.co.za/2017/09/19/culture-the-indoni-dress-style-is-not-nudity/ 
12 Zie: https://www.lesinrocks.com/actu/nobra-pourquoi-de-plus-en-plus-de-femmes-se-debarrassent-de-leur-

soutif-145087-24-05-2018/ . Ook de actrice Gillian Anderson, bekend van de reeks "The X-files", stelt duidelijk 

om nooit nog een BH te willen en zullen dragen: https://www.archyde.com/gillian-anderson-encourages-no-

bra-in-viral-video/  
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Nog recent "daagde" Lily Allen Instagram uit door een foto in "doorkijk" te posten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat bij al deze protesten soms opvalt, is de aard van de motivatie. "Als jongens hun shirt 

mogen uittrekken bij mooi weer, wij ook", of "Borsten zijn niet-seksueel". Vooral het laatste is 

wat bizar. In lifestylemagazines of in de welzijnsrubrieken voor dames  lees je toelichting en 

handleiding over "Een tepelorgasme: het werkt, probeer het maar", en het zal wel geen 

publiek geheim zijn dat de zijdezachte huid op de boezem erotisch gevoelig is. Zelfs een baby 

die gevoed wordt, kon geen daglicht zien zonder een voorgaande seksuele handeling. Hoe 

zou een blote boezem niet-seksueel kunnen zijn? Vergezochte gelijke rechten of een 

aseksuele biologie lijken me ongeschikte motiveringen. Uiteraard is er aan topless een 

seksueel tintje, maar wat is daar mis mee? Seksualiteit en erotiek zijn nu eenmaal inherente 

en positieve delen van onze menselijkheid. 
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Volledig wordt het prentje pas als we denken aan de uitgebreide seks-industrie, gaande van 

respect- en smaakvol tot vulgair en ronduit uitbuitend, en aan een meer natuurlijke 

intimiteit die plaats gemaakt heeft voor louter lichamelijke prestatieseks. In het hele 

narratief worden bovendien andere aspecten vergeten zoals veiligheid en zelfbescherming 

door kledij, of de aangepastheid ten aanzien van de situatie. Topless naar een begrafenis 

gaan, lijkt eerder misplaatst. En misschien willen sommigen ook gewoon rust en is sensuele 

prikkeling niet voortdurend nodig. Het element zelfbeschikking wordt te veel vergeten. 

Echter, al bij al zien we in het Westen een cultuur die zwaar in knoei zit met menselijke 

lichamelijkheid, en in die zin is als contrast de vrouwelijke zelfbevestiging in de Zuid-

Afrikaanse Indoni Miss-verkiezing zeker verrijkend en verhelderend. 

Niettemin blijft het wel naaktheid op het podium en niet in het dagelijks leven. Andere 

culturen kennen ook publiek naakt, of beter, hebben gekend, zoals deze foto van Charlie 

Chaplin in Bali duidelijk toont: 

Of zoals vroeger in het Oude Egypte, in het Minoïsche Kreta, of tijdens de 17-18de eeuw in 

Europa (met diepe weinig verhullende decoltés, tot grote ergernis van 

sommige priesters tijdens de zondagsmis): 
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Na een antropologische omschrijving van het culturele verschijnsel "filosofie", koos ik als 

tweede thema de beleving van onze lichamelijkheid13. Mogelijk is Ubuntu echter vooral 

bekend geworden na de afschaffing van de Apartheid, meer bepaald langs de Waarheids- en 

Verzoeningscommissie (T.R.C.) onder leiding van Nelson Mandela en Desmond Tutu, het 

thema welk ik voorstel als derde onderwerp.  

Ubuntu is immers een filosofie van vergevingsgezindheid, verzoening en verbondenheid. 

We kunnen nu dus even verdiepen bij de kernbetekenis van Ubuntu als filosofie14, nl. :  

 

"Ik ben omdat Wij zijn". 

 

Of, met de woorden van Nelson Mandela: 

 

Of soms ook: "…omdat Jij bent".  

De volledige formulering van deze levensvisie klinkt in Zulu als: "Umumtu ngumuntu 

ngabantu", wat iets betekent als "Een mens is een mens door andere mensen". De zin wil 

uitdrukking geven aan een grote verbondenheid die alleen kan in stand gehouden worden 

door een oneindige vergevingsgezindheid en een diepe empathie. Daardoor lag Ubuntu als 

filosofie aan de basis van de TRC, die het nieuwe Zuid-Afrika na de Apartheid een toekomst 

 
13 Zoals reeds vermeld, in hoeverre de Indoni projecten als Ubuntu moeten of kunnen gezien worden, is niet 

helemaal duidelijk, maar ze zijn zeker een vorm van Afrikaanse zelfbevestiging, net als Ubuntu. 
14  Nelson Mandela over Ubuntu: https://www.youtube.com/watch?v=HED4h00xPPA; Barack Obama noemt 

Ubuntu "A Culture of Empathy", tot groot enthousiasme van het aanwezige Zuid-Afrikaanse publiek: 

https://www.youtube.com/watch?v=jiebOGRPPxg 
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moest geven15. Hierbij zoekt men meer het herstel van de harmonie in de samenleving, 

eerder dan het uitdelen van straffen.  

 

Een ander Afrikaans filosoof formuleerde het zo16: 

"Instead of pursuing punishment, you are more interested in restoring relationships. 

That is fundamental to ubuntu because ubuntu does not focus on what has been done 

to you, ubuntu focusses on how we can heal together. Ubuntu does not concentrate 

on the pain that has been caused to me, but also recognizes the damage that has 

been done to you. In the course of what you are doing to me, you are also hurting 

yourself." 

James Ogude gaf volgend voorbeeld17: 

You must (…) look into another person's eye and have that person return the gaze. 

When the gaze is returned, that recognition is what humanizes you." 

 
15 Een bijzonder inzichtelijke studie over Ubuntu kan je vinden in "A Discourse on African Philosophy" van 

Christian B.N. Gade (2017) 
16 Zie Ch.B.N. Gade blz 61 
17 Zie: https://www.ttbook.org/interview/i-am-because-we-are-african-philosophy-ubuntu  



10 

 
Peter Van de Ven – juli 2021 

Deze sterke positieve, op 

verzoening gerichte instelling 

heeft Ubuntu internationaal 

bekend gemaakt. Mungi 

Ngomane18, de kleindochter 

van Desmond Tutu, schreef er 

een heel boek over, een "stap 

na stap" handleiding als het 

ware, dat in vele talen en 

zelfs in het Nederlands 

vertaald werd19. Ze 

onderscheidt 14 lessen om 

toe te passen in het 

dagelijkse leven:  

1. Zie jezelf in anderen, 2.  Samen staan we sterk, 3. Verplaats je in een ander, 4. Kies voor 

het bredere perspectief, 5. Wees waardig en heb respect voor jezelf en anderen, 6. Zie het 

goede in iedereen, 7. Verkies hoop boven optimisme, 8. Ga op zoek naar manieren om 

contact te maken, 9. De kracht van de vergeving, 10. Sta open voor diversiteit, 11. Erken de 

realiteit (hoe pijnlijk die ook is), 12. Vind humor in onze menselijkheid, 13. Waarom kleine 

dingen voor een groot verschil zorgen, en  14. Leer luisteren opdat je kunt horen. 

Aldus krijgen we een beeld van een uniek en authentiek Afrikaans Humanisme, gericht op 

verbondenheid en verzoening, een manier om politiek gesproken een gebroken samenleving 

te helen, en niet minder een constructieve  levenswijze voor alledag.  

Deze op vergevingsgezindheid gerichte levensvisie heeft ongetwijfeld vele en grote 

kwaliteiten, maar wie goed tussen de lijnen leest, heeft misschien ondertussen ook een 

sprookjesachtig gevoel gekregen. Zit er dan geen addertje onder het gras? Heel zeker, zelfs 

meer dan één, die wil ik graag als vierde punt bespreken. En ook, of zelfs, deze "addertjes" 

blijken bijzonder boeiend. 

Om te beginnen kan men zich afvragen of een oneindige vergevingsgezindheid mogelijk en 

wenselijk is. Aan alles zijn grenzen, en alles heeft evenwicht met zijn tegendeel nodig. Op de 

vraag hoe men het kwade best kon beantwoorden, antwoordde Confucius "Met 

Rechtschapenheid" ("Als je het kwade met het goede beantwoordt, waarmee ga je dan het 

goede beantwoorden ?", vroeg hij zich af)20. Zijn kleinzoon Zisi verduidelijkte de betekenis 

van de leer van het evenwicht, ten aanzien van het gewone leven en als fundament van de 

samenleving21. De oneindige vergevingsgezindheid van Ubuntu staat in functie van een 

bijzonder grote maatschappelijke verbondenheid, en daar ligt ons eerste grote probleem. 

 
18 Zie: https://mungingomane.co/  
19 Zie: "De Lessen van UBUNTU, de Afrikaanse filosofie voor een gelukkig leven" (2019) 
20 Zie Analecten nr 14.36,  http://nothingistic.org/library/confucius/analects/analects26.html  
21 Zie "Zhong Yong", één van de "Vier Boeken", dikwijls "Doctrine of the Mean" genoemd. 
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Ubuntu is meer dan alleen het algemene principe "Ik ben wat Wij zijn", het is tevens een 

soort persoonseigenschap, iets wat men heeft, of niet heeft. Dit roept de vraag op: "Wie 

heeft het en wie niet?". Op die vraag worden verschillende antwoorden gegeven.  

Men kan "Ubuntu" als persoonlijke energie beschouwen, als iets waarmee elk mens geboren 

wordt, als een universeel menselijk kenmerk. Maar zulks is slechts één visie. Volgens een 

andere hebben alleen "zwarte mensen" Ubuntu, of alleen (zwarte) mensen (inclusief 

overleden voorouders) die  specifieke inwijdingsrituelen doorstaan hebben. Tegelijk wordt 

het hebben van "Ubuntu", in deze zin, bekeken als een essentieel onderscheidingscriterium 

voor het menselijke. Ook Desmond Tutu noemde Ubuntu "de essentie van ons mens-zijn"22. 

Echter, wie geen "Ubuntu" heeft, of wie het verloren heeft, is daarmee niet ten volle mens, 

en kan dus niet op vergevingsgezindheid rekenen, integendeel, alle geweld is tegen die 

persoon toegestaan23. 

In Europa neemt men veelal "rationaliteit" als kenmerk van menselijkheid. Binnen het 

Confucianisme is het eerder moraliteit. Mencius zag de kiemen van mededogen ( of 

"menselijkheid"), rechtschapenheid, hoffelijkheid en wijsheid als de bestaansvoorwaarden 

voor het mens-zijn24. Wie die niet heeft, is geen mens, vond hij. 1400 Jaar later bouwde Zhu  

Xi (1130-1200) daarop verder, en kwam tot de omschrijving van menselijkheid als "De bron 

van Liefde en het karakter van Hemel en Aarde", een omschrijving o.m. gericht op "productie 

en reproductie", op het voortbestaan van het Leven op Aarde. Maar geen beiden vond daarin 

een legitimering van geweld, zij zagen er eerder de noodzaak van zelf-cultivering, die voor 

hen tegelijk rehumanisering was. De visie op "Ubuntu" als begrenzing van de menselijkheid 

met een mogelijke verantwoording van geweld, vind ik problematisch. 

De sterke gerichtheid op groepsharmonie maakt ook dat men binnen Ubuntu met een 

consensuscultuur beslissingen wil nemen. Uiteraard is daarbij mentale druk niet te 

vermijden, en eens de beslissing genomen, wordt verwacht dat elkeen die onverdeeld 

opvolgt. Een echt eigen persoonlijke zelfbeschikking wordt zo lastig, het komt zelfs bijna 

neer op een volledige eclips van het individu25. Volgens sommigen is dit algemene gebrek 

 
22 Bij "Quotes": “Ubuntu [...] speaks of the very essence of being human. [We] say [...] "Hey, so-and-so has 

ubuntu." Then you are generous, you are hospitable, you are friendly and caring and compassionate. You share 

what you have. It is to say, "My humanity is caught up, is inextricably bound up, in yours." We belong in a 

bundle of life. We say, "A person is a person through other persons." [...] A person with ubuntu is open and 

available to others, affirming of others, does not feel threatened that others are able and good, for he or she 

has a proper self-assurance that comes from knowing that he or she belongs in a greater whole and is 

diminished when others are humiliated or diminished, when others are tortured or oppressed, or treated as if 

they were less than who they are.” 
23 Zie Ch.B.N. Gade blz. 64 
24 Zie Mencius 2A.6 http://nothingistic.org/library/mencius/mencius12.html 
25 Voor besprekingen van Ubuntu als een extreme vorm van communalisme, zie:  

C.W. Maris, "Philosophical racism and ubuntu", 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02580136.2020.1809124?needAccess=true 

Dirk J. Louw, "Ubuntu: An African Assessment of the Religious Other", 

http://www.bu.edu/wcp/Papers/Afri/AfriLouw.htm  
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aan individuering en autonomie ook een bron van een tekort aan persoonlijk moreel 

inzicht26. 

Na de Apartheid was het de bedoeling om tegenover de opgedrongen Europese cultuur een 

eigen Afrikaanse identiteit te ontwikkelen, door een terugkeer naar de pre-koloniale 

Afrikaanse roots. Die uit zich in twee strekkingen: de universalistische die vertrekt van 

Ubuntu om er een aan de moderne geglobaliseerde wereld aangepaste filosofie van te 

maken, of de traditionalistische, die "echt" wil terugkeren naar de vroegere levenswijzen, of 

toch in naam. Die laatste krijgt dan het verwijt van "Primitivisme", de eerste noemt men 

"Afrikaans Humanisme".  

In de Chinese filosofie was de notie van "Terugkeer" ook erg belangrijk, bv in het hexagarm 

"Fu" van de I Ching27. Binnen het Taoïsme betekende het "Terugkeer naar de Natuur", 

binnen het Neo-Confucianisme "Terugkeer naar de Natuur van de Mens", maar, binnen het 

meer klassieke Confucianisme "Terugkeer naar de cultuur van Yao en Shun", de voorbeeldige 

"Wijze Koningen" uit vroegere tijden. Hierbij vind je hetzelfde probleem: was die cultuur 

goed, omdat hij van Yao en Shun kwam, of waren Yao en Shun wijs omdat ze erin slaagden 

een goed beleid te voeren? Voor Zhu Xi was het alvast het tweede: het was niet zijn 

bedoeling Yao en Shun slaafs te imiteren, maar om te begrijpen wat er goed en wijs was aan 

hun beleid om het daarna te actualiseren in de eigen tijd. Diezelfde vragen kan men stellen 

ten aanzien van Ubuntu. 

Tot slot, net zoals het gewone Katholicisme kan verharden tot "politiek Katholicisme", de 

gewone Islam tot "politieke Islam", zo ook bestaat er een "politieke Ubuntu". Michael 

Tellinger bouwde er zelfs een politieke partij rond, en publiceerde een boek met de basis-

ideologie ervan28, uitgegeven bij "Zulu Planet Publishers" (het moet niet altijd "Bio Planet" 

zijn …). Het bevat een uitdrukkelijk utopische visie, die niettemin interessant is als expressie 

van de tijdsgeest.  

Zo vindt Michael Tellinger het een ongeoorloofde inbreuk op de menselijke vrijheid om 

geboren te worden te midden van een wetgeving die men niet heeft goedgekeurd. 

Inderdaad, net als een internationaal reiziger, heeft geen baby ooit zijn handtekening gezet 

onder de wetten waaraan hij onderworpen zal zijn. Maar, i.t.t. de reiziger, zal hij wel ooit 

gemachtigd zijn om deel te nemen aan de aanpassing van die wetgeving, omdat hij dan een 

burger zal zijn in eigen land. Ook Confucius zag een land liever geleid door Deugd dan 

bestuurd door Wet, hij wees strak legalisme af, of aanvaardde het als noodzakelijk kwaad.  

Een ander opvallend utopisch element is dat Michael Tellinger een wereld wil "zonder geld", 

een wereld waarin mensen alleen beloond worden volgens de positieve bijdrage die ze 

leveren aan de samenleving (banken zijn voor hem quasi misdadige organisaties). Vandaar 

de ondertitel van zijn boek: "Contributionism".  

 
26 Zie: Thomas Kochamlumchuvatil, "The Crisis of Identity in Africa: A Call for Subjectivity", 

http://www.kritike.org/journal/issue_7/kochalumchuvattil_june2010.pdf 
27 Zie bv. Wilhelm-Baynes: http://www.pantherwebworks.com/i_ching/bk1h21-30.html#24 
28 Zie: Michael Tellinger: Ubuntu, Contributionism (2013) 
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Die naam is bijzonder 

interessant omdat hij de 

bespreking van Ubuntu in 

verre overstijgt, het blijkt 

zelfs een algemeen globaal 

gegeven, en niet zonder 

problemen.  

Waarin ligt het 

problematische van 

"Contributionisme"? Het 

lijkt me in de eerste plaats 

wat ik "het probleem met de komma" noem.  

Vergelijk bv. de twee volgende zinnen: 

"Elk mens, die een bijdrage levert aan de samenleving, moet gewaardeerd worden." 

of: 

"Elk mens die een bijdrage levert aan de samenleving, moet gewaardeerd worden." 

In de eerste zin stelt men vast dat elk mens op één of andere manier bijdraagt aan de hem 

omringende gemeenschap én dat elk mens waardering verdient als mens. In de tweede zin 

krijgen alleen die mensen die bijdragen waardering. Probleem is dan: wat heet "bijdragen" ? 

Het tweede verhaal is hoe dan ook een uitsluitingsverhaal29. 

Het thema blijkt nog breder. "Contributionisme" is eveneens de naam voor wat sommigen 

"advanced", zeg maar "Smart Capitalism" noemen. De "nieuwe ondernemer" zoekt daarbij 

een wereldprobleem (bv. een pandemie), ontwerpt er een oplossing voor (bv. een vaccin), 

monopoliseert de oplossing (bv. met behulp van de overheid) en wordt zo steenrijk (bv. de 

nieuwe vaccin-miljardairs)30.  

Met de woorden van de ondernemer Peter Diamandis31: 

“The world’s biggest problems are the world’s biggest market opportunities. And 

that’s a huge thing. Solve hunger, literacy and energy problems, get the gratitude of 

the world and become a billionaire in the process.”  

Kortom, "Contributionisme" blijkt een nieuwe trend, zowel ter linker als ter rechter zijde van 

het politieke spectrum, een trend die enerzijds een verhaal is van uitsluiting, weze het van 

mensen die niet passen in het nieuwe prentje, weze het van alternatieve oplossingen die de 

nieuwe kapitalistische monopolisering zouden kunnen bedreigen. Het is voor een belangrijk 

deel het verhaal van het huidige Coronafascisme. 

 
29 Wanneer Conner Rousseau (Vooruit) stelt dat "Elke burger die zich elke dag keihard inzet, beloond moet 

worden", gaat het dus eveneens om een expliciet uitsluitingsverhaal. 
30 Zie "New World Together": https://newworldtogether.org/r-evolution/contributionism/ 
31 Zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Diamandis  
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In een seculiere democratie wordt ieder burger in de eerste plaats als mens geboren. Het 

behoeft weinig betoog dat een radicaal contributionistische levensvisie strijdig is met de 

algemene waardigheid van de Mens die vraagt dat elk mens naar eigen inzicht een 

vervullend leven kan bouwen.  

Deze zoektocht rond het thema Ubuntu is voor mij erg verrijkend en boeiend geweest. Hij 

liet me een filosofie met Afrikaanse roots ontdekken, het verdiepte de vraag naar de 

essentie van het menselijke en er kwamen nieuwe algemene gegevens tevoorschijn die de 

actualiteit verhelderden. Het verhaal van Ubuntu bleek een verhaal met vele positieve 

aspecten, waaronder een grote nadruk op verbondenheid en vergevingsgezindheid, maar 

het bleek ook geen onbesproken verhaal. Door er te veel een modewoord van te maken, 

riskeert men de inherente diversiteit, de utopische en de negatieve aspecten ervan uit het 

oog te verliezen. 

Ik heb ook getracht om een voorbeeld te geven van wat "multicultureel filosoferen" zou 

kunnen betekenen. 

Ubuntu als filosofie draait in sterke mate rond een 

tegenstelling tussen individu en samenleving. De 

focus op de groep kan daardoor onevenwichtig 

groot worden, zoals in de expressie van Ubuntu in 

deze hier bijgevoegde prent 

Wat mij betreft gaat het daarbij om een valse 

tegenstelling: elke communautaire visie heeft nood 

aan respect voor het individuele, elke harmonische 

visie op de mens als individu heeft een visie van 

samenlevingsvorming nodig. Daarom besluit ik graag 

met een citaat van Wm. Theodore de Bary over het 

Neo-Confucianisme van de Daoxue32: 

"To the extent , then, that the fulfilment of the highest good/ Supreme Ultimate 

[="Tai Chi"] in each person corresponds to what one might call the development of his 

own individuality or personhood, the extension of this principle to all men as the 

precondition for "ordering the state and pacifying the world" amounts to recognizing 

the need for a more generalized individualism and not just the valuing of individuality 

in certain persons or the members of a certain class." 

Het komt er dus op aan om "individu" en "samenleving" met elkaar in evenwicht te brengen, 

zonder te vergeten dat de basis van het menselijke in de individuele mens gelegen is. Om het 

in de terminologie van Zhu Xi te stellen: het individu is de substantie, het samen-leven de 

functie. Beide zijn nodig. 

 
32 Zie: "Neo-Confucian Individualism and Holism" in "Indvidualism and Holism: Studies in Confucian en Taoist 

Values" (Ed. Donald Munro, 1985), blz. 351 


