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Schopenhauer en het oude India 

IN M E N I G OPZICHT  behoort Schopenhauer tot de markantste filosofen 

van de negentiende eeuw. Zijn hele wijsgerig leven is als het ware ge-

drapeerd rond een enkele stelling, die al meteen in de titel van zijn 

hoofdwerk verschijnt. Het vuistdikke boek beleefde tijdens Schopen

hauers leven twee rijkelijk aangevulde edities, die de omvang van het 

oorspronkelijke werk tot meer dan het dubbele deden toenemen. Toch 

nam Schopenhauer in de latere versies van Die Welt als Wille und Vor
stellung niets terug van hetgeen hij in 1819 met zo veel eruditie en gevoel 

van eigenwaarde had beweerd. Sterker nog, hij meende dat de toen

malige wereld nog niet (of niet meer?) ontvankelijk was voor zijn den

ken: 

Mijn tijd en ik, wij passen niet bij elkaar. Zoveel is wel duidelijk. Maar 

wie van ons twee'en zal het proces voor de rechtbank van het nageslacht 

winnen? [...] Als deze eeuw het niet inziet, zullen er vele volgen die het 

wel doen...* 

Markant is Schopenhauer ook vanwege de late werking van zijn ge-

dachtegoed; alsof hij inderdaad pas na een halve eeuw of meer geleide

lijk aan 'ontdekt' werd, een proces dat in de twintigste eeuw is blijven 

doorgaan. Zijn invloed op Nietzsche bijvoorbeeld, is een bekend ge

geven; de lange schaduw van Nietzsche op de twintigste eeuw ook: van 

Nietzsches vermeende of werkelijke invloed op het nazisme tot aan het 

existentialisme, het deconstructivisme (onder anderen Derrida) en het 

postmodernisme. Betekent dit dat bijvoorbeeld het postmodernisme 

eigenlijk al bij Schopenhauer aan te wijzen is? Een interessante vraag. 

Schopenhauer was geen academisch filosoof; hij lijkt eerder een hoog-

begaafde liefhebber, iemand die het filosofisch denken te belangrijk 

vond om over te laten aan academici. Een zeker anti-intellectualisme 

en wantrouwen jegens het academisch establishment zijn bijna zijn 

handelsmerk. Hierin lijkt hij zeker een vroege voorloper van bepaalde 

tendensen in het postmodernisme. Zijn wijze van schrijven is zeker 

* De Schopenhauer-citaten zijn vertaald door Hans Driessen. 


