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Schopenhauer in dialoog met Kant, Freud 

en Wagner 

IN DE W E R E L D V A N SOFIE 1 speelt Ar thur Schopenhauer geen rol. Heeft 

de schrijver van de gelijknamige bestseller hem buiten het boek gehou

den omdat hij niet geschikt is voor kinderen o f omdat de wijsheid bij 

hem niet te vinden is? Schopenhauer heeft als opvoeder niet zo'n beste 

naam natuurlijk, met zijn scherpe aanvallen van mensen- en vooral 

vrouwenhaat, met de centrale plaats die de genitalien in zijn filosofie 

innemen (wat hem overigens tot een voorloper van Freud maakte) en 

met zijn quietisme, zijn insisteren dat de mensen er het beste aan doen 

niet meer te willen en te streven, zeker niet naar macht - wat hem tot 

een van Bismarcks aartsvijanden maakte en uiteindelijk ook van Nietz

sche, die in 1874, in zijn derde  Unzeitgemdsse Betrachtung, nog over 

Schopenhauer als 'Erzieher had geschreven. Later bekende Nietzsche 

dat die verhandeling helemaal niet over Schopenhauer ging maar over 

hemzelf. Nietzsche herdefinieerde Schopenhauers centrale begrip 

'der Wille\ de W i l , als'Wille zur Macht\ wat volstrekt on-Schopenhau-

eriaans was. Freud, de late Freud, herijkte de W i l tot de doodsdrift, wat 

veel meer in de geest van Schopenhauer was, zij het niet een logisch 

gevolg naar de letter van diens filosoferen. 

Je kon met de W i l dus alle kanten op. Had de Duitse politiek gekozen 

voor de lijn Schopenhauer-Freud, dan was het nationaal-socialisme ver-

stoken geweest van een belangrijke w ind in de zeilen. 

O m dat centrale begrip van de W i l scherp te krijgen, doen we er goed 

aan de waarschuwing van Thomas Mann ter harte te nemen. In zijn 

grote opstel over de filosoof uit 1938, opgenomen in Adel des Geistes, 

benadrukt hij dat het, willen we Schopenhauer op waarde schatten, van 

belang is de met name in zijn kritiek op Kant streng redenerende vak-

filosoof niet los te maken van zijn populaire imago als verkondiger van 

modieus pessimisme en aankondiger van de ondergang van het Avond-

land. Het pessimisme is stevig geworteld in de filosofie, en wie zich 
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