
Nietzsche, Friedrich. Aldus sprak Zarathoestra. Een boek voor allen en voor niemand. 
Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2012, 33e druk, vertaling: P. Endt en H. Marsman, 
inleiding en voorwoord: H. Marsman 
 
 
 
INLEIDING 
 
Nietzsche zélf beschouwde Aldus sprak Zarathoestra (AsZ) als zijn hoofdwerk. Hij 
zag het werk ook als ‘Vorhalle’ van de Wil tot macht. 
Ieder van de eerste drie boeken is in ongeveer tien dagen geschreven. Het schrijven 
van het vierde boek nam, met tussenpozen, enkele jaren in beslag, met name van 
februari 1883 tot februari 1885. 
Centrale thema’s zijn vooral: de Wille zur Macht, de Uebermensch en de ewige 
Wiederkunft. 
De Uebermensch van Nietzsche is niet als ‘Zeugungsspezialität’ of Obermensch 
bedoeld, maar is eerder een symbool voor de mens die boven zichzelf uit moet 
stijgen. Het is een wordend concept: de contouren en normen liggen niet vast. 
De ewige Wiederkunft is in lijn met Nietzsches amor fati. Daarbij past de uitspraak: 
‘Leef zo, dat je kunt wensen, dat het leven eeuwig terugkeert’. Nietzsche bewonderde 
niet voor niets Heraclitus die het leven als een eeuwig worden en verworden zag. 
AzS bestaat uit dityrambisch en Dionysisch dichterlijk proza, meent Marsman. Hij 
vindt ook, dat Nietzsche méér ‘profeet’ dan ‘dichter’ is. 
 
Mij valt meteen het archaïsche taalgebruik op. Enkele voorbeelden: 
 
gij / ge kwaamt opwaarts verdroten 
doch zwerveling leefdet zeidet 
geloofdet schreeuwdet ebbe spraakt 
allengs knielt neder alrêe onvrêe 
van node schrikkelijkste edoch des daags 
dra diets maken kerving in eigen vlees altoos 
  
Maar in mijn katholieke oren klinken deze woorden vertrouwd, want als koorknaap 
zong ik in menige nachtmis uit volle borst soortgelijke archaïsche woorden in liederen 
als Nu zijt wellekome. 1 
 
Er valt mij nog iets op: het werk bestaat niet alleen uit ‘profetie’ en Zarathoestra is 
niet de enige die spreekt. Of lijkt dat maar zo. Is er af en toe een verteller die over 
Zarathoestra in de derde persoon spreekt of is het Zarathoestra zelf die, ironisch, over 
zichzelf in de derde persoon vertelt? Soms spreekt Zarathoestra ‘biografisch’: ‘Toen 
ik heden alleen mijns weegs ging …..’ Illustratief in dit opzicht is het hoofdstuk Van 
ouwe en jonge vrouwtjes (p.63) in deel 1. Het ‘profeteert’ niet maar ‘vertelt’. Dat kan 
ook gezegd worden van de hoofdstukken Van grote gebeurtenissen en De waarzegger 
in het tweede deel (vanaf p.110). Bovendien zit er humor in die stukjes en 
Zarathoestra gedraagt zich er als een nar. 
 
 



DEEL 1: ZARATHOESTRA’S VOORREDE 
 
 
Vrijwel meteen in het begin word de geest vergeleken met een kameel, leeuw en kind. 
De kameel staat voor het dragen van het zwaarste, voor de hitte van de woestijn. Het 
is het ‘Gij zult’. De leeuw staat voor de vrijheid, voor het ‘Ik wil’. Het kind, tenslotte, 
staat voor de onschuld, het spel en het opnieuw beginnen. Het lijken de drie stadia 
waar de geest doorheen moet op weg naar de Uebermensch.  
 
 
WAT MIJ TE DENKEN GEEFT 
 
Is AsZ een filosofisch of een literair boek? Het is simpel: als Nietzsche schríjft wil hij 
iets zeggen. Wat wil hij dan zeggen? In Wat mij te denken geeft zet ik letterlijk citaten 
op een rij die míj iets te zeggen hebben. 
 

§ De mens is een koord, geknoopt tussen dier en Uebermensch, - een koord 
boven een afgrond. (p.28) 

§ Deze wereld, de eeuwig-onvolmaakte, afgietsel van eeuwige tegenspraak en 
onvolkomen afgietsel - een dronken lust voor zijn onvolkomen schepper: - zo 
docht mij eens de wereld. (p.39) 

§ Er is meer verstand in uw lijf dan in uw beste wijsheid. (p.42) 
§ Uw hoogste gedachte echter moet gij u door mij laten bevelen - en die luidt: 

de mens is iets, dat overtroffen moet worden. (p.52) 
§ Waarden legde pas de mens in de dingen, ter eigen handhaving, - hij schiep 

eerst de dingen een zin, een mensenzin! Daarom noemt hij zich ‘mens’, dat is: 
de schattende. (p.59) 

§ Ouder is de lust aan de kudde dan de lust aan het Ik; en zo lang het goede 
geweten kudde heet, zegt slechts het kwade geweten: Ik. (p.60) 

§ Veel te velen leven en veel te lang hangen zij aan hun takken. Moge er een 
storm komen, die al dit rotte en wormstekige afschudt van de boom! (p.69)  

 
 
 
TWEEDE DEEL 
 
 
WAT MIJ (NIET) AANSPREEKT 
 
Eerlijk gezegd bekruipt mij na enkele hoofdstukken het gevoel ‘Dit gaat zo toch niet 
door tot de laatste bladzijde?’ Zarathoestra profeteert en profeteert en giet een 
stortvloed aan metaforen en bijvoeglijke naamwoorden over de lezer uit. Elk woord, 
elk beeld in die hoge ‘beelddichtheid’ vraagt om aandacht. Het verband tussen de, 
soms verrassende, metaforen is niet altijd duidelijk, alsof het één lange hallucinaire 
droom betreft. Nietzsche dwingt je bij de les te blijven, niet af te dwalen en je 
beschaamd te voelen als je dat tóch doet. Is AsZ een literair meesterwerk? Zo ja, wie 
kan mij dan uitleggen waaróm? 



Ik houd van metaforische taal, maar ik wil ook verbánden zien. In de meer vertellende 
gedeelten zie ik ‘lijn’, zoals in de hoofdstukken Van grote gebeurtenissen (p. 110) en 
De waarzegger. (p.113) 
 
 
WAT MIJ TE DENKEN GEEFT 
 

§ Scheppen is de grote verlossing van het lijden; het is het lichtworden des 
levens. Maar opdat de scheppende bestaan zal, is leed nodig en veel 
wezensverandering. (p.78) 

§ Eens heeft de duivel aldus tot mij gesproken: ‘Ook God heeft zijn hel: dat is 
zijn liefde tot de mensen’. (p.81) 

§ Ja, iets onkwetsbaars, onbegraafbaars is er aan mij, iets, dat rotsen doet breken 
in puin: dat heet mijn wil. Zwijgend schrijdt hij voort, onveranderd door de 
jaren. (p.97) 

§ Handig zijn zij (de geleerden - red.), ze hebben rappe vingers: wat wil mijn 
eenvoud bij hun veelvuldigheid! Alles kunnen hun vingers: rijgen en knopen 
en weven - zo werken zij aan de kousen van de geest! (p.107) 

§ En ook gij hebt u dikwijls afgevraagd: ‘Wie is Zarathoestra. Hoe heten wij 
hem?’ En als ik zelf, gaaft gij u vragen ten antwoord. Is hij een belover? Of 
een vervuller? Of een veroverende? Of een ervende? Een herfst? Of een 
ploegschaar? Een arts? Of een genezene? Is hij een dichter? Of een 
waarachtige? Een bevrijder? Of een temmer? Een goede? Of een slechtaard? 
Ik wandel onder mensen als onder brokstukken der toekomst: van die 
toekomst, welke ik schouw. (p.117) 

 
Het laatste citaat doet mij aan Jezus denken. Die vraagt op een gegeven ogenblik aan 
zijn leerlingen: ‘Wie denken jullie dat ik ben?’ De antwoorden zijn divers. Zoveel 
hoofden zoveel verwachtingen. Jezus geeft geen definitief antwoord. De 
evangelietekst laat in het midden of hij het zélf wel weet. Zo óók Zarathoestra: ‘En als 
ik zelf, gaaft gij u vragen ten antwoord’. 
Overigens zit héél het boek vol Bijbelse toespelingen! 
 
 
 
DERDE DEEL 
 
WAT MIJ (NIET) AANSPREEKT 
 
In het voorgaande gaf ik aan dat ik verbanden tussen tekstdelen wil zien, óók in 
metaforische teksten. In de twee laatste paragrafen Het andere danslied (p.176) en De 
zeven zegels (Of: het ja-en amen-lied) op p.178 zijn die aanwezig. In Het andere 
danslied wordt de ‘lijm’ tussen de beelden zichtbaar in de prachtige dialoog tussen 
Zarathoestra en het leven. Ze lijken geliefden, zijn in ieder geval intimi (ik moet aan 
het Hooglied denken). Optimaal geven de metaforen diepte aan het vergezicht dat 
zich in de dialoog ontvouwt. Een schitterend huwelijk tussen tekst en filosofie! 
Gelukkig zijn er ook spel en humor, waardoor de tekst even lichtvoetig als diepzinnig 
wordt. Ik ben zo vrij dit ‘Nietzsche op zijn best’ te noemen.  
De De zeven zegels is nog méér lied dan Het andere danslied: zeven keer dat 
prachtige refrein: 



o hoe zou ik dan niet bronstig zijn naar de eeuwigheid en naar de bruiloftsring 
aller ringen, - de ring van wederkeer? 
Nimmer nog vond ik de vrouw, van wie ik kinderen zou willen hebben, tenzij 
van deze vrouw, die ik liefheb: want ik heb u lief, o eeuwigheid! 
Want ik heb u lief, o eeuwigheid! 
 

 
WAT MIJ TE DENKEN GEEFT 
 

§ De struis loopt sneller dan het snelste paard, doch zelfs hij stopt nog de kop 
zwaar in zware aarde: zo ook de mens die nog niet vliegen kan. Zwaar drukt 
hem aarde en leven; en zo wil het de geest der zwaarte! Wie echter licht wil 
worden, een vogel, die moet zichzelven liefhebben: - aldus leer ik. (p.153) 

§ Dit echter is mijn leer: wie eenmaal vliegen wil leren, die moet eerst leren 
staan en gaan en lopen en klauteren en dansen: - vliégend leert men het 
vliegen niet! (p.155) 

§ Want moet niet dat bestaan, waar boven uit gedanst, weggedanst kan worden? 
Moeten er niet om der wille van het lichte, lichtste - mollen bestaan en zware 
dwergen? (p.157) 

§ Nu wacht ik op mijn verlossing -, opdat ik ten laatste male tot hen kome. Want 
nog éénmaal wil ik tot de mensen: onder hen wil ik ondergaan, stervend wil ik 
hun mijn rijkste gave geven! (p.157) Mag ik even onderbreken? Wie zegt dat 
Zarathoestra, zeg maar: Nietzsche, niet christelijk is? 

§ Niet louter uzelf voortplanten, doch omhoog – daartoe, o mijn broeders, helpe 
u de gaarde van de echt! (p.166) 

§ Hoe lieflijk is het, dat er woorden en tonen zijn: zijn niet woorden en tonen 
regenbogen en schijnbruggen tussen wat eeuwig gescheiden is? (p.170) 

§ Zijn niet de dingen namen en klanken geschonken, opdat de mens zich aan de 
dingen verkwikke? Het is een schone dwaasheid, het spreken: daarmee danst 
de mens over alle dingen. (p. 170) 

§ Iedere seconde begint het zijn; om ieder ‘hier’ wentelt de kogel ‘daar’. Het 
midden is overal. Krom is het pad van de eeuwigheid.’- (p. 171) De eeuwige 
wederkeer wordt hier verbeeld. Hoe leg je het in filosofisch jargon uit? 

 
 
 
VIERDE DEEL 
 
Een verademing dat vierde deel! Geen hamerende zinnen in hallucinair-profetische 
stijl, maar vertélling, als een sprookje, met een mooi eind! Boordevol humor, 
woordspelingen en stoutigheden. De metaforen barsten nu níet uit hun voegen, maar 
worden door de vertelling in toom gehouden. Zarathoestra doét wat hij verkondigen 
wil: hij danst, zingt en steekt de draak met zichzelf. Er is veel bevrijdend lachen. 
Door deze literaire vormgeving komt de eigenlijk boodschap duidelijker over dan in 
met de name de eerste twee delen: om het perspectief op de Uebermensch open te 
houden, moet men zélfs met de hogere mens geen medelijden hebben. Vandaar dat ik 
graag het slot van het vierde deel en heel het boek citeer: 
 

- En nog eens verzonk Zarathoestra in zichzelf en ging weer zitten op de grote 
steen en dacht na. Plotseling sprong hij op, -  



‘Medelijden! het medelijden met de hogere mens! riep hij uit, en zijn 
aangezicht veranderde in erts. Welaan! Dat – heeft zijn tijd gehad!  
Mijn leed en mijn medelijden – wat doet het ertoe! 
Streef ik dan naar geluk? Ik streef naar mijn werk! 
Welaan! De leeuw is gekomen, mijn kinderen zijn nabij, Zarathoestra werd 
rijk, mijn stonde sloeg: -  
Dit is mijn morgen, mijn dag begint: stijg op, stijg op, gij grote middag!’ - - 
 
Aldus sprak Zarathoestra en verliet zijn grot, gloeiend en sterk, gelijk een 
morgenzon, die uit donkere bergen komt. 

 
Tot slot: AsZ moet je ondergaan, je kritische rede op nul, tijdens het lezen vooral niet 
rationaliseren. Maar nu het boek gelezen is, wellen de vragen in mij op: is het 
dichterlijk proza? Is het filosofie? Is het misschien beide? Ik houd het op het laatste. 
Dus mag ik nú even op de filosofische toer en knopje van de kritische rede weer aan 
zetten. In vraagvorm: 
 

§ Volgens Zarathoestra, lees: Nietzsche, kan de Uebermensch alleen gestalte 
krijgen voorbij álle medelijden. Hoe zou hij dat in de samenleving 
gerealiseerd willen zien? 

§ Hoe zou het in ónze samenleving gerealiseerd kunnen worden? 
§ Wat kan AsZ voor ons anno 2013 nog betekenen? 

 
 
 
Rijswijk, 
vrijdag 08-11-2013, 
Frans Holtkamp 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
1  
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer; Gij komt van alzo hoge, van alzo veer! Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer; Hier al in 
dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer; Kyrieleis. 

Christe Kyri'eleison, laat ons zingen blij, Daarmed' ook onze leisen beginnen vrij! Jesus is geboren in de heilige Kerstnacht; Van 
een maged reine die hoog moet zijn geacht; Kyrieleis. 

D' herders op de velden hoorden een nieuw lied; Dat Jesus was geboren, zij wisten 't niet. Gaat aan geender straten en gij zult 
Hem vinden klaar; Beth'lem is de stede daar is 't geschied voorwaar; Kyrieleis. 

D' heilige drie Koon'gen uit zo verre land, Zij zochten onze Here met offerhand. Z' offerden ootmoedelijk mir', wierook ende 
goud. 't Ere van den Kinde dat alle ding behoudt; Kyrieleis. 
 


