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Hoe een onbewuste frustratie kan voeren tot een meesterwerk  

Over vrije wil, volgens Arthur Schopenhauer 

 

T.I. Oei 

 

Naar aanleiding van de studiedag op 20 januari 2011 over toerekeningsvatbaarheid in 

Amsterdam, heb ik mij onder meer gebogen over de literatuur aangaande de begrippen vrije 

wil en toerekeningsvatbaarheid, in relatie tot recht en wetenschap. Eén van de door mij 

bestudeerde referenties betrof het nog steeds (voor recht en gedragskunde) actuele geschrift 

van Arthur Schopenhauer uit 1839 (zie Arthur Schopenhauer, De vrijheid van de wil, 

Wereldbibliotheek Amsterdam, 6e druk, 2007), waarmee hij de prijs won die was 

uitgeschreven door de Noorse Koninklijke Academie van Wetenschappen. Het geschrift is 

een gedegen bijdrage aan de al eeuwenlang heersende vraag onder vooral filosofen of de vrije 

wil (=Liberum arbitrium) überhaupt een hanteerbaar begrip is, en wat het voor consequenties 

heeft voor de wetenschapper. Is de vrije wil wel zo ‘vrij’? Wat is de wil eigenlijk? Hoe 

verhouden oorzaak en gevolg zich tot de wil? Beschikken dieren over een wil? Wat is de 

betekenis van de wil voor de gemiddelde burger? En wat voor consequenties heeft het gebruik 

ervan voor het strafrecht? Hij had, bekeken met de bril van de huidige situatie, met deze 

verhandeling ruimschoots voldaan om er een proefschrift mee te vullen, al was het alleen 

maar vanwege de overtuigende systematiek en de stilistische vormgeving die is neergezet. 

Ook had in de huidige tijd een prijs voor dit werk niet misstaan. Zeer gedegen van opzet en 

uitstraling. Eerlijk en doordacht, en daar waar nodig scherp in zijn bewoordingen.  

Geschreven in een overtuigende stijl en met een aantrekkelijke woordkeuze kon ik hem, wat 

mij enigszins verraste, betrappen op een enkele emotionele, wat aangedikte kritische 

beoordeling van Hegels filosofie en denkrichting, in het Berlijn van de eerste helft van de 

negentiende eeuw. Ik dacht: deze wat overtrokken reactie is mogelijk gebaseerd op een 

ernstige teleurstelling over een mislukte academische loopbaan, of een persoonlijke vete met 

Hegel zelf, of zal er op een of andere manier verband mee hebben.  



In de aanloop naar de gewraakte passages ad hominem jegens Hegel, bekritiseert hij Friedrich 

Wilhelm von Schelling, - na hem eerst te loven over diens ‘Untersuchungen über die 

menschliche Freiheit’ , - op diens oppervlakkig denken. Maar ook op de vooringenomenheid 

waarmee Schelling zijn eigen gedachten op de voorgrond plaatst ten koste van Kants 

ontdekkingen, die hij maskeert door alleen te spreken over het ‘idealisme’, als hij aan Kant 

refereert, terwijl hij zijn naam niet noemt. Daarmee loochende hij volgens Schopenhauer de 

pioniersarbeid van Immanuel Kant, die het idealisme juist verwierp als benaming voor zijn 

magistrale filosofische levenswerk. 

Ik citeer enkele passages. 

Hij (Schelling, to) drukt zich daarentegen op een zodanige wijze uit, dat de meeste lezers, die 

niet precies op de hoogte zijn van de inhoud van de breedvoerige en moeilijke werken van de 

grote man (Kant,to), wel moeten geloven dat ze Schellings eigen gedachten voor zich hebben. 

(Ibid. p. 90/91) 

Hij noemt concrete voorbeelden die zijn stelling moeten onderbouwen. En daarna:  Schelling 

zou zich evenmin hebben geschaamd om zich de gedachten, ja zelfs de woorden van Jakob 

Böhme toe te eigenen, zonder zijn bron prijs te geven. (Ibid. p. 92) 

Hij meent dat er sinds die tijd en als gevolg van dit soort geschriften en gedachten een 

problematische situatie in de Duitse filosofie is ontstaan. Zo (---) hebben de ‘intellectuele 

aanschouwing’ en het ‘absolute denken’ in de Duitse filosofie duidelijke begrippen en eerlijk 

onderzoek verdrongen. Het imponeren, overdonderen, mystificeren, de lezer door allerhande 

foefjes zand in de ogen strooien, is tot methode geworden , en doorgaans wordt het betoog 

gedomineerd  door de bedoeling die men ermee heeft en niet door het inzicht in de zaak zelf. 

Door dit alles moest de filosofie – als ze die naam tenminste nog verdient – wel steeds dieper 

in aanzien dalen, totdat ze ten slotte haar beschamende dieptepunt bereikte in de figuur van 

Hegel. Om de door Kant bevochten vrijheid van denken weer de kop in te drukken, maakte 

deze gunsteling van het ministerie de filosofie – de dochter van de rede en de aanstaande 

moeder van de waarheid – vanaf dat moment tot werktuig van staatsbelangen, van 

obscurantisme en protestants jezuïtisme. (Ibid. p. 92-93) 

Over  sommige Duitse filosofische tijdgenoten schrijft hij: ‘…de liberum arbitrium 

indifferentiae, - elk gevolg van een grond is noodzakelijk, en elke noodzakelijkheid is het 

gevolg van een grond, -  presenteert zich bij hen onder de naam van “morele vrijheid” als een 



uitgemaakte zaak, alsof al die bovengenoemde grote mannen (onder wie Kant, Spinoza, 

Goethe, Voltaire, Aristoteles enzovoort, to) nooit geleefd hebben. Ze verklaren dat de vrijheid 

van de wil een onmiddellijk gegeven is van het zelfbewustzijn, en dat ze als zodanig zó 

onwankelbaar vaststaat, dat alle argumenten voor het tegendeel louter sofismen zouden 

zijn.(…) Dit tekent nu precies het stadium der onschuld, waarin de Hegeliaanse filosofie, na 

zoveel grote voorgangers, het Duitse denken heeft teruggeplaatst.’   

Mijn vermoeden bleek op realiteit te berusten toen ik ergens las waarom Schopenhauer over  

een portie emotioneel gif kon beschikken om karaktermoord op een collega te kunnen plegen. 

Er was sprake van een persoonlijke achtergrond. Die werd bevestigd toen bleek dat Hegel een 

rivaal was van Schopenhauer. Deze laatste wachtte jarenlang tevergeefs op een leerstoel die 

hij maar niet kreeg, terwijl Hegel de gevierde hoogleraar filosofie was in het Berlijn van het 

machtige Pruisen, waar de Duitse politiek werd bepaald. Bovendien was hem de Hegeliaanse 

staatsverheerlijking een doorn in het oog.  

Maar los van (of dank zij?) deze emotionele weerstand, hij hield zich opvallend afzijdig , 

beschouwde de staat als een noodzakelijk kwaad, tegen alles wat de overheid placht te doen, 

i.c. een in de ogen van Schopenhauer ondersteunen van een ingenue als Hegel, heeft 

Schopenhauer wel een punt als hij in ieder geval de waarde van Kants opstelling naar voren 

haalt.  

Deze is vrij door mij overgenomen: De door Kant ontwikkelde theorie over de verhouding 

tussen het empirische en het intelligibele karakter berust geheel en al op datgene wat als een 

rode lijn door zijn hele filosofie loopt, namelijk op het onderscheid tussen verschijning en 

ding op zich. En net als voor hem de volmaakte empirische realiteit van de ervaringswereld 

samengaat met haar transcendentale idealiteit, zo gaat ook de strenge empirische 

noodzakelijkheid van het handelen samen met zijn transcendentale vrijheid. (Ibid. p. 105) 

In een woord: de mens doet altijd wat hij wil, en doet dat niettemin noodzakelijk. (Ibid. p. 

107) 

Ten slotte bespreekt Schopenhauer de intellectuele vrijheid. {Eerder had hij al de fysieke 

vrijheid (=de afwezigheid van materiële belemmeringen van welke aard dan ook, de vrijheid 

in  relatie tot het kunnen) en de morele vrijheid (=liberum arbitrium, de vrije wil, de vrijheid 

in relatie tot het willen) behandeld, Ibid. tot aan p. 108}. Ook daar heeft hij uitgesproken 

opvattingen. Zijn gedachten volg ik min op meer op de voet. (Ibid. p. 109 e.v.) 



De intellectuele vrijheid van de mens krijgt vorm in het resultaat van de reactie van zijn wil 

op de motieven, die in de buitenwereld aanwezig zijn. Deze zijn zowel geldig voor hem zelf 

als voor andere mensen. Hij is voor die handelingen moreel en juridisch aansprakelijk. 

Bijvoorbeeld kan door externe omstandigheden het kenvermogen, het medium van de 

motieven, voorgoed of tijdelijk ontwricht zijn (bijvoorbeeld door waanzin dan wel door 

overmacht, wanneer in plaats van een medicijn een gif wordt toegediend, of wanneer men de 

bediende in de nacht voor een dief aanziet en doodschiet), waardoor de interpretatie van die 

motieven wordt aangetast of vervalst. In beide gevallen zijn namelijk de motieven vervalst, 

waardoor de wil niet kan oordelen, zoals hij zou hebben geoordeeld wanneer het intellect hem 

de betreffende omstandigheden correct zou hebben weergegeven. De misstappen die onder 

zulke omstandigheden  worden begaan, zijn dan ook wettelijk niet strafbaar. Want de wet gaat 

uit van de veronderstelling dat de wil in moreel opzicht niet vrij is – hetgeen betekent dat men 

hem niet kan sturen – maar daarentegen overgeleverd is aan de dwang van motieven. 

Dienovereenkomstig wil de wetgever tegenover alle eventuele criminele motieven, sterkere 

tegenmotieven stellen, in de vorm van sancties, aldus Schopenhauer. (Ibid. p. 109-110) 

Het intellect is echter niet aan straf onderhevig; de wet heeft, evenals de moraal alléén te 

maken met de wil. Hij alleen vormt de eigenlijke mens: het intellect is slechts zijn werktuig, 

zijn voelhorens naar buiten toe, dat wil zeggen het medium waardoor de motieven op hem 

inwerken. 

De intellectuele vrijheid kan ook (slechts ten dele) opgeheven zijn. Dit is met name het geval 

wanneer er sprake is van een gemoedsaandoening of een roes. Een gemoedsaandoening is een 

plotselinge, hevige opwinding van de wil, veroorzaakt door een voorstelling die van buitenaf 

binnendringt en tot motief wordt, en die zó levendig is, dat ze alle andere voorstellingen die 

als tegenmotief zouden kunnen dienst doen, versluiert en niet tot het bewustzijn laat 

doordringen. (Zie ons Wetboek van Strafrecht, oorspronkelijk 1886, in de tekst betreffende 

psychische overmacht, wat hierop lijkt).1

Ook in dit geheel wordt de juridische en de morele verantwoordelijkheid, al naar gelang de 

omstandigheden in meerdere of mindere mate, maar altijd ten dele teniet gedaan. 

 Deze laatste zijn meestal abstract van aard, louter 

gedachten, terwijl de eerste concreet en tastbaar is – en komen als het ware niet aan bod. 

                                                           
1 Voor een geslaagd beroep op psychische overmacht is vereist een van buiten komende drang waaraan de 
verdachte redelijkerwijze geen weerstand kon en ook niet behoefde te bieden (HR 30-11-2004, NJ 2005, 94, LJN 
AR2067).  Zie ook M.M. Dolman, Het stelsel van strafuitsluitingsgronden, Dissertatie Universiteit van 
Amsterdam, 2006. 



De roes is een toestand die bevorderlijk is voor het ontstaan van gemoedsaandoeningen, 

doordat hij de levendigheid van de aanschouwelijke voorstellingen versterkt, het abstracte 

denken daarentegen verzwakt en bovendien de wilsenergie opvoert. In plaats van 

verantwoordelijk te zijn voor de handelingen, is men in dit geval verantwoordelijk voor de 

roes zelf (culpa in causa). Daarom is de roes in juridisch opzicht niet te verontschuldigen, 

hoewel daarbij de intellectuele vrijheid voor een deel wordt opgeheven. Het gaat over deze 

intellectuele vrijheid, (die Aristoteles al heeft beschreven), wanneer er in de forensische 

geneeskunde en in de strafrechtspleging gevraagd wordt, of de delinquent in een staat van 

vrijheid verkeerde en bijgevolg toerekeningsvatbaar was. 

Schopenhauer is het niet met Kant eens als hij vindt dat bij het niet bestaan van morele 

vrijheid en vanwege de daaruit voortvloeiende onvermijdelijkheid van alle handelingen van 

een gegeven  persoon, geen enkele delinquent gestraft zou mogen worden. Hij vindt dat Kant 

van een verkeerde opvatting van straf uitgaat. Schopenhauer dicht Kant toe dat hij vindt dat 

de straf een teistering is van het delict omwille van het delict, een vergelding van kwaad met 

kwaad, en wel op morele gronden. Zulks zou echter, hoewel het een leerstelling is van Kant, 

absurd, zinloos en volstrekt onterecht zijn. Want waar zou een mens het recht vandaan halen 

om zich in moreel opzicht als absolute rechter van een ander op te werpen, en hem uit dien 

hoofde vanwege zijn zonden te pijnigen! Veeleer heeft de wet, met andere woorden, het 

dreigen met straf, tot doel, het tegenmotief te vormen voor nog niet begane delicten (als 

afschrikking). Mist de wet in een enkel geval haar uitwerking, dan moet de straf ten uitvoer 

gelegd worden (rechtshandhaving), anders zou ze in alle toekomstige gevallen eveneens haar 

uitwerking missen. 

Het is opmerkelijk wat Schopenhauer in zijn verhandeling over de vrijheid van de wil neerzet. 

Hij volgt de houding van Kant, wanneer hij enerzijds de vrije wil erkent als een aspect van  

het zijn (esse), en de mogelijkheden van het determinisme als aspect van het kunnen (operari), 

dan wel in de mate van uitvoerbaarheid van ons handelen. Maar hij gaat niet mee met Kant, 

wanneer die de vrije wil dusdanig essentieel acht dat straf geen plaats meer in het onderlinge 

menselijk verkeer zou hebben indien de mens geen morele vrijheid meer zou bezitten, en 

feitelijk speelbal zou zijn van zijn motieven. Schopenhauer onthoudt de mens de mogelijkheid 

om uiteindelijk (absolute) rechter te zijn over een ander mens op grond van de afwezigheid 

van morele vrijheid of van morele motieven. Hij vindt dat de wet wel degelijk mensen kan 

straffen, als in de praktijk zou blijken dat de sanctiedreiging die als tegenmotief fungeert voor 

het delict geen doel zou treffen. Uit wat we doen, kunnen we afleiden wat we zijn, is dan ook 



zijn adagium. En hiermee bevestigt hij zijn werkwijze, die als doel had om de vrijheid van de 

wil te beschrijven, te beargumenteren, en deze te vergelijken met standpunten van andere 

historisch belangrijke filosofen. Maar tegelijkertijd rekent hij ook af met zijn al of niet 

vermeende tegenstanders en opponenten en tijdgenoten (Fichte, Schelling, Hegel) in het 

Duitse taalgebied, tegen wie hij moest optreden, gezien zijn diepe persoonlijke frustraties 

jegens de overheid en meelopers/filosofen van zijn tijd. In zoverre wilde hij de maatschappij 

ook laten weten hoe betrokken hij zich voelde met het door hem gewenste reilen en zeilen van 

een in zijn ogen humaan bestuur.2

 

 

 

Reactie van een collega 

Beste Karel, 

Leuk om te lezen hoe je hebt genoten van de vakantie en de inspiratie vond om je te verdiepen in het 
gedachtegoed van Schopenhauer m.n. voor wat betreft de vrije wil. Treffend is de titel van jouw verhandeling 
‘hoe een onbewuste frustratie kan leiden tot een meesterwerk’. Een doordenker. Een oppervlakkige beschouwing 
van zijn jeugd levert al meteen hypothesen op over de onbewuste voedingsbodem van zijn latere heftige 
narcistisch getinte frustraties of krenkingen (vader pleegt suïcide wanneer Arthur 17 jaar is - moeder gaat dan 
haar eigen weg - er is geen vrouw die deugt aldus Arthur). Vrije wil en frustratie. Even de rauwe werkelijkheid. 
Enkele weken terug is mijn zoon X van 19 jaar zonder aanleiding (nou ja, hij was op de plaats van het delict zou 
je kunnen aanvoeren) in elkaar getimmerd. Eerst onverwachts tegen de grond geslagen, toen hij weer overeind 
kwam ongezien van opzij opnieuw k.o. geslagen en tot slot dizzy op de grond liggend tegen zijn hoofd geschopt 
(enkele centimeters naast zijn slaap). De dader (die overigens niet alleen was) dacht hij te kennen. Weer helder 
van geest besefte X dat het een medestudent is. Er was hem op gewezen dat een jaar geleden diens tweelingbroer 
door onbekenden was doodgereden toen hij van een feestje door de donkere polder naar huis fietste. Frustratie en 
vrije wil?! X reageerde zoals nuchtere jongens van zijn leeftijd dat doen: een gefrustreerde psycho maar dat is 
geen excuus! De onmiddellijke wraakgevoelens van zoon en vader hebben inmiddels plaatsgemaakt voor 
relatieve onverschilligheid. En dat laatste voedt de tendens tot cultuurpessimisme die mogelijk destructiever is 
dan de maatschappelijke oorzaken van het pessimisme.  

 

                                                           

2 Veel van wat Schopenhauer vond, vindt erkenning in de psychoanalytische leer en het is opmerkelijk dat Freud 
ontkende dat hij afwist van Schopenhauers geschriften, tot op latere leeftijd. ‘Schopenhauer's concept of the will 

contains the foundations of what in Freud became the concepts of the unconscious and the id. Schopenhauer's 
writings on madness anticipate Freud's theory of repression and his first theory of the etiology of neurosis. 

Schopenhauer's work contains aspects of what become the theory of free association. And most importantly, 
Schopenhauer articulates major parts of the Freudian theory of sexuality.’ Zie Christopher Young & Andrew 
Brook, ‘Schopenhauer and Freud’, International Journal of Psychoanalysis 75, 1994, p. 101-118; en verder: 
Christopher Young & Andrew Brook, ‘Schopenhauer, Arthur (1788-1860)’, in: E. Erwin (Ed.), The FREUD 

Encyclopedia, theory, therapy and culture, New York and London: Routledge 2002, p. 504-506. 

   


