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Schopenhauer en Eliot? 

W A T LIGT M E E R voor de hand dan dat Schopenhauer op enigerlei wij

ze iets van doen zou hebben gehad met George Eliot? De Duitse filo

soof en de Victoriaanse romanschrijfster waren ongewoon goed bekend 

met elkaars taal en cultuur, en bovendien min of meer tijdgenoten. De 

laatste jaren van Schopenhauers leven immers, waarin hij eindelijk enige 

bekendheid begon te krijgen, vielen samen met het begin van Eliots 

faam als auteur: de eerste verhalen, Scenes of Clerical Life, dateren uit 

1857-58, en Adam Bede,  Eliots eerste grote roman, verscheen in 1858. 

Daarnaast weten we dat Schopenhauer bijna als Engelsman het levens-

licht had gezien, en dat zijn kosmopolitisch ingestelde ouders zich 

in hun keuze van de 'on-Duitse doopnaam Arthur' (Van Nierop 1981, 

p. 13), waarschijnlijk hebben laten inspireren door hun toenmalige 

orientatie op Engeland. In zijn latere leven lijkt Schopenhauer die 

orientatie alsnog te hebben willen bevestigen, onder andere door zich 

iedere dag naar de Frankfurtse stadsbibliotheek te begeven teneinde 

daar, als onwrikbaar onderdeel van zijn dagelijkse routine, The Times  te 

lezen (Hollingdale 1970, p. 25). 

Relevanter echter is het feit dat Marian Evans-Lewes alias George 

Eliot niet slechts op afstand gei'nteresseerd was in de filosofische kwes

ties van haar tijd, maar daar als schrijvend intellectueel zelf actief bij 

betrokken raakte. Haar belezenheid was formidabel, niet alleen in het 

Frans (onder anderen George Sand, Rousseau, Comte), maar ook en 

vooral in het Duits. Ze had zich verdiept in Kant en Hegel, kende het 

werk van Schiller, Goethe en vele andere Duitstalige auteurs, en voor zij 

begon met het schrijven van romans had ze moeilijk theologisch-filo-

sofisch werk uit het Duits vertaald: in 1844-46 had ze gezwoegd op de 

vijftienhonderd bladzijden van David Friedrich Strauss' monumentale 

Das Leben Jesu  (1835-36), en in 1853-54 vertaalde ze Das Wesen des 

Christenthums van de radicaal-humanist Ludwig Feuerbach, met wie 

zij, meer dan met Strauss, een bijzondere geestverwantschap voelde. 

Bovendien, George Henry Lewes, veelzijdig literator en wetenschaps-

journalist en de man met wie zij vanaf 1854 het leven deelde, was zo 
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