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Schopenhauer en Thomas Mann 

E E N M E R K W A A R D I G G E V A L  van ziekelijke onzekerheid: Thomas 

Mann . Alhoewel hij door de buitenwacht onophoudelijk in de groots-

heid van zijn schrijverschap bevestigd werd, twijfelde hij bij elke nieu

we roman over de kwaliteit van zijn werk. Van alle kanten werd hij be-

stookt met verzoeken om bijdragen, bijdragen waarvoor hij zich goed 

liet betalen. Toch vrat aan hem de angst dat de materiele basis van zijn 

leven in een klap kon worden weggevaagd. Het was de obsessie van de 

afvallige koopmanszoon uit Liibeck die wist dat hij handel dreef met 

de uiterst breekbare voorraden uit het pakhuis van zijn fantasie. Wat te 

doen als de zolders op een dag leeg blijken te zijn! 

In Manns brieven en dagboeken komt opvallend vaak de behoefte 

aan een particulier sociaal vangnet tot ui tdrukking. Wat dat betreft ver

toont de biografie van deze Hanzeaat overeenkomst met de levenswan-

del van koopmanszoon Arthur Schopenhauer, afkomstig uit nog weer 

een andere Hanzestad, Danzig. Schopenhauer was dankzij de riante 

erfenis van zijn vader in staat om zijn leven geheel aan het denken te 

wijden. In de Aphorismen zur Lebensweisheit1 zet Schopenhauer onder 

de kop 'Wat iemand heeft' de extreem conjunctuurgevoelige kunsten-

branche af tegen het handwerksliedenambacht: 

Er zit dan ook veel waarheid in het spreekwoord dat 'een handwerk een 

gouden bodem heeft'. Maar voor kunstenaars en virtuozen op allerlei ge

bied liggen de zaken heel anders. Daarom worden ze ook zoduur betaald. 

Hun verdiensten zouden dan ook in kapitaal moeten worden omgezet. 

Maar zij, vermetel als ze zijn, beschouwen deze verdiensten als louter rente 

en gaan zo hun verderf tegemoet. 

Thomas Mann beschouwde zijn verdiensten allerminst als rente; hij 

vreesde de dagen dat er niets uit zijn pen zou komen, en als zulke dagen 

zich voordeden weergalmden in zijn dagboek bittere kreten van wal-

ging en wanhoop. Het leven verloor onmiddellijk elke zin. Typerend 

voor de periode waarin Mann zijn grote essay over Schopenhauer 

i . In  Parerga und Paralipomena, 1851;  Bespiegelingen over levenswijsheid,  1991. 


