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Schopenhauer over zichzelf 

S C H O P E N H A U E R wilde maar op een manier de geschiedenis ingaan: 3 

als schrijver van Die Welt als Wille und Vorstellung  (1819)/ Wat hij ver

der in zijn leven had gedaan en meegemaakt, was voor hemzelf al van 

weinig belang; hoeveel te minder belang zou het dan niet hebben voor 

het nageslacht. N u w i l de ironie van de geschiedenis dat er geen filosoof 

is, Nietzsche misschien uitgezonderd, over wie zo veel anekdotes zijn 

geboekstaafd en aan wie zo veel biografieen zijn gewijd. A l deze aan

dacht voor het leven en de persoon van Schopenhauer heeft ten slotte 

geresulteerd i n twee trefwoorden die onverbrekelijk met zijn naam ver

bonden zijn: 'pessimist' en 'vrouwenhater' - de trieste balans van een 

filosofenleven. 

Als we ons nu toch, nieuwsgierig als we zijn, een beeld willen vormen 

van het leven van de schrijver van Die Welt als Wille und Vorstellung, 

kunnen we dat misschien nog het best doen aan de hand van datgene 

wat Schopenhauer zelf over zijn leven heeft prijsgegeven. Terug naar de 

bron dus. 

In 1820 solliciteert hij naar een privaatdocentschap aan de universi

teit van Berlijn en laat deze sollicitatie vergezeld gaan van een uitgebreid 

curriculum vitae;  Schopenhauer beschrijft het leven van Schopenhauer: 

( T K S T A M U I T D A N Z I G , de plaats waar ik op 22 februari 1788 het levens-

Xlicht aanschouwde. M i j n vader was Heinr ich Floris Schopenhauer; 

mijn nog levende, door een reeks van geschriften bekende moeder, heet 

met haar meisjesnaam Johanna Henriette Trosiener. Het scheelde maar 

weinig of ik was Engelsman geweest, want pas kort voor de bevalling 

verliet mijn moeder Engeland om naar het vaderland terug te keren. 

M i j n voortreffelijke vader was een welgesteld koopman en koninkli jk 

Pools hofraad, hoewel hij nooit toestond dat men hem met die titel 

aansprak. H i j was een streng, temperamentvol man maar van onbe-
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