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Het zwarte huis van Kwame Anthony Appiah 

IN H E T INMIDDELS WERELDWIJDE DEBAT  over postkoloniale litera

tuur neemt Kwame Anthony Appiah om diverse redenen een bijzon

dere positie in. Hij is in de eerste plaats zowel letterlijk als figuurlijk een 

produkt van de koloniale wereld: als kind van een zwarte Ghanese 

vader en een blanke Engelse moeder groeide hij op in het laat-kolonia-

le en vroeg-postkoloniale Ghana, en raakte daar niet alleen vertrouwd 

met het uit Engeland geimporteerde methodisme van zijn ouders, 

maar ook met de culturele en religieuze tradities van het Asante-volk 

waar zijn vader toe behoorde. In de tweede plaats heeft Appiah een 

meer dan gemiddelde kennis van de Afrikaanse politieke ontwikkelin

gen van de laatste decennia. Zijn vader bekleedde een aantal promi-

nente posities in de Ghanese politiek - parlementslid, ambassadeur 

van Ghana bij de Verenigde Naties - en maakte bovendien deel uit van 

de Asante-aristocratie (de huidige Asante-koning is een oom van Ap

piah), zodat Appiah al op jonge leeftijd volledig vertrouwd raakte met 

de politieke schermutselingen binnen de Asante, in het postkoloniale 

Ghana, en zelfs binnen het grotere verband van zwart Afrika. Hij heeft 

van zeer nabij de politieke Werdegang van Ghana en andere Afrikaanse 

staten na de dekolonisatie kunnen volgen. 

Het perspectief dat Appiah op zowel de kolonisatie als de dekoloni

satie ontwikkelt is dan ook duidelijk anders dan dat van de meeste 

postkoloniale theoretici. Ofschoon dat nergens direct uit zijn werk 

blijkt, ligt het voor de hand te veronderstellen dat de mildheid van Ap-

piahs oordelen te maken heeft met zijn aristocratische achtergrond. 

Anders dan een groot aantal postkoloniale theoretici is Appiah niet uit 

op morele genoegdoening, laat staan op wraak. Wat hij overigens wel 

met veel andere deelnemers aan het postkoloniale debat gemeen heeft, 

is dat ook hij vervreemd is van zijn geboortegrond en zijn heil in de 

postkoloniale diaspora heeft gezocht - mogelijk als gevolg van het feit 

dat zijn vader op zeker ogenblik uit de gratie raakte bij de Ghanese 

machthebber Nkrumah en gevangen werd gezet. Maar ook de diaspora 

is niet voor iedereen hetzelfde: Appiahs diaspora houdt onder andere 


