
L E O V A N M A R I S 

Schopenhauer en de Franse naturalisten 

IN FRANKRIJK is  ER  pas na 1870 een brede belangstelling voor Schopen

hauer ontstaan. Daarvoor bleef de aandacht tot een kleine kring be

perkt. Aan Schopenhauer zelf heeft die langdurige onbekendheid zeker 

niet gelegen. Hij probeerde ook in Frankrijk 'apostelen' te vinden om 

daar zijn boodschap te verspreiden. In 1851 ontving hij zijn landgenoot 

Gustav Oelsner-Monmerque, een voormalig censor op het ministerie 

van Buitenlandse Zaken van het Duitse Rijk. De rustend ambtenaar 

vertegenwoordigde naar zijn zeggen een groep Franse filosofen, en hij 

beloofde Schopenhauer dat hij in de Journal des Debats  een studie over 

zijn werk zou laten verschijnen. Schopenhauer kwam al snel tot het 

inzicht dat Oelsner een 'windbui l ' was, en toen hij twee jaar later in de 

krant las dat zijn propagandist was overleden, was er niets door diens 

toedoen gepubliceerd. Kort daarna, in 1854, stuurde Julius Frauenstadt 

zijn Briefe uber die Schopenhauer sche Philosophic  naar een aantal Fran

se tijdschriften. Dat leverde een reactie op en wel een bijzonder afkeu-

rende, in het Athenaeum francais  van 3 juni 1854. Schopenhauer wordt 

daarin voorgesteld als iemand die het verstand wi l vernietigen en het 

ascetisme van de oosterse fakirs tot ideaal heeft verheven. De filosoof 

reageert met de opmerking dat het stukje, juist door zijn onzinnigheid, 

hem misschien toch nog een verdediger in Frankrijk zal opleveren. Die 

hoop gaat niet in vervulling. 

De eerste Fransman die Schopenhauer serieus bestudeert is Chr is

tian Bartholmess, een protestantse filosoof uit Straatsburg. In 1855 

wordt voor het eerst in een Franse studie het belang van de notie van de 

w i l bij Schopenhauer uiteengezet, helaas door Bartholmess geinterpre-

teerd op een geheel eigen, spiritualistische wijze, waarover Schopen

hauer zelf alleen maar kan schamperen. Bartholmess' studie, die ook 

aandacht aan de persoon en het leven van de filosoof besteedt, wordt in 

de Journal des Debats gesignaleerd. Men betreurt het daar dat de filo

soof'Schossenhauer' in Frankrijk niet beter bekend is. 

Een jaar later schrijft een zekere Saint-Rene Taillandier in de  Revue 

des Deux Mondes een nogal oppervlakkig artikel over de geestelijke 


