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ZARATHOESTRA, PROFEET EN HANSWORST 
Een clown die tussen adder en adelaar het leven predikt 

 
door Frans Holtkamp 

 
 
Wat bezielt Friedrich Nietzsche, christelijk 
opgevoed maar in de loop van zijn leven steeds 
aperter antireligieus geworden, om zijn 
hoofdwerk Aldus sprak Zarathoestra (1883-
1885) aan zo’n legendarische godsdienststich-
ter op te hangen? 1 Om die vraag te beant-
woorden, moeten er eerst enkele woorden aan 
Zarathoestra worden gewijd. Wie is die per-
soon? Laat ik eerst dit schrijven: over Zara-

thoestra is niets met zekerheid bekend. Meestal worden ‘twee grote feiten’ ver-
meld: hij is een Iraanse profeet en hij sticht het zoroastrisme, staatsreligie van 
het Perzische Rijk vanaf Cyrus II de Grote (plusminus 550 voor Christus). Door 
de verspreiding van de islam komt daar in de 7e eeuw een eind aan. Momenteel 
telt het zoroastrisme nog aanhangers onder een kleine groep Parsi’s in India.  
Wanneer leeft Zarathoestra? Op taalkundige gronden plaatsen onderzoekers 
hem ergens tussen 1400 en 1200 voor Christus. De rest van zijn levensbeschrij-
ving bestaat uit legenden. Wat vertellen die? Zarathoestra is herder en leeft op 
het platteland. Rond zijn twintigste komt hij in een crisis terecht en gaat rond-
dwalen. Na tien jaar krijgt hij, in diepe gedachten verzonken aan de oevers van 
een rivier, een visioen van de god Ahoera Mazda. Vanaf nu treedt Zarathoestra 
op als prediker. Zijn monotheïstische boodschap luidt: alleen Mazda moet wor-
den vereerd. Alle andere goden zijn tweederangs. Mazda, aldus de heilige teksten, 
creëert tijdens de schepping van de wereld ook twee grote geesten die de vrijheid 
krijgen om te kiezen tussen goed en kwaad. En, ja hoor, de ene kiest voor het 
pad van het goede, de andere voor de weg van het kwade. Ze vestigen ieder een 
eigen koninkrijk: dat van de waarheid en dat van de leugen. Daarmee wordt het 
leven van de mens een strijd tussen goed en kwaad. Zarathoestra benadrukt dat 
de mens vrij is om te kiezen. Deze vrijheid maakt hem ook verantwoordelijk 
voor zijn eigen lot. Uiteindelijk ontwikkelt het zoroastrisme zich steeds meer tot 
een dualistische religie, waarin Ahoera Mazda voor het goede staat en Ahriman 
voor het kwade. 
Dat dualisme treft men bij Nietzsche niet aan. Lichaam en geest zijn voor hem 
één geheel. Hij benadrukt wél de menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid. 
Maar stiekem denk ik: Nietzsche kiest voor Zarathoestra om zich een rode draad 
te verschaffen en daarmee samenhang te geven aan een werk dat anders uit tal-
loze losse stukjes tekst uiteenvalt. 
 
 
Exegese in tweevoud 
 
Wat doet Nietzsche met ‘feiten’ uit het leven van Zarathoestra? Hij zet ze volledig 
naar zijn eigen hand. Dat mag: hij wil immers vóór alles woordkunstenaar zijn. De 
eerste regels van het boek zetten meteen al de toon en geven aan hoe héél de Zara-
thoestra verstaan zou kunnen worden. Ik citeer het eerste stukje van het boek: 
 

 
Rafaël, De school van Athene met links Zara-
thoestra 
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Toen Zarathoestra dertig jaren oud was, verliet hij zijn geboortegrond en het 
meer waaraan hij was geboren, en ging het gebergte in. Hier genoot hij van 
zijn geest en zijn eenzaamheid en werd tien jaren lang het genieten niet moede. 
Eindelijk echter veranderde zich zijn hart, – en op een morgen stond hij op 
met het ochtendgloren, trad de zon tegemoet en sprak haar aldus toe: 
‘Gij groot gesternte! Wat zou uw geluk waard zijn, wanneer ge niet hen hadt, 
die gij verlicht! 
Tien jaren kwaamt ge opwaarts naar mijn spelonk: uw licht en deze weg zou-
den u verdroten hebben, zonder mij, mijn adelaar en mijn slang. 
Doch wij wachtten u iedere morgen, namen u uw overvloed af en zegenden u 
daarvoor. 
Zie! Ik ben mijn wijsheid zat geworden, gelijk de bij die van de honing te veel 
verzameld heeft, ik heb handen nodig die zich uitstrekken. 
Ik zou gaarne schenken en uitdelen, tot de wijzen onder de mensen zich weer 
eens verheugd hebben in hun dwaasheid, en de armen in hun rijkdom. 
Daartoe moet ik in de diepte stijgen: gelijk gij des avonds doet, als gij heen-
gaat achter de zee en nog licht brengt aan de onderwereld, gij overrijk 
gesternte! 
Ik moet, zoals gij, ondergaan, zoals de mensen het noemen, tot wie ik wil 
afdalen. 
Zegen mij dan, o rustig oog, dat zonder nijd ook een àl-te-groot geluk kan aan-
zien! 
Zegen de beker, die wil overvloeien, opdat water als goud uit hem vloeie, en 
naar alle zijden de afglans drage van uw verrukking! 
Zie! Deze beker wil leeg worden en Zarathoestra wil weer mens worden’. 
Zo begon Zarathoestra’s ondergang. 2 

 
Nietzsche laat Zarathoestra weliswaar ‘aan het water’ geboren worden en een ‘proef-
tijd’ van tien jaar doormaken, maar alle overige verwijzingen in dit citaat zijn bijbelse 
toespelingen, te beginnen met ‘Toen Zarathoestra dertig jaren oud was’: dit is de leef-
tijd waarop Jezus in de openbaarheid trad. Door héél het boek heen wemelt het van 
‘knipoogjes’ naar de Bijbel: de profeet die in het begin geen gehoor vindt, die zich 
herhaaldelijk terugtrekt in de eenzaamheid, die leerlingen of broeders verzamelt, die 
tegen hen anders spreekt dan tegen het volk, die door boze geesten herhaaldelijk op de 
proef wordt gesteld, de profeet die vervloekt en zegent, die zalig spreekt, wee-
spreuken zegt, die blinden geneest en lammen weer laat lopen, die stenen tafelen ver-
brijzelt en nieuwe beschrijft, die alles ijdel noemt, van brood en wijn houdt, die zegt 
‘mijn rijk is niet meer van deze wereld’ (pagina 209) enzovoort enzovoort.  
Dat is weinig verbazingwekkend voor een domineeszoon die in zijn jonge jaren kwe-
zelachtig vroom is en ook nog eens in de voetsporen van zijn vader wil treden.  
 
Graag wil ik enige exegese op bovenstaand citaat loslaten: wie in de Bijbel een berg 
bestijgt, zoekt contact met God. Dat is doorgaans een eenzame excercitie. De gemid-
delde mens doet zoiets niet. Met ‘ondergaan’ en ‘ondergang’ geeft Nietzsche aan, dat 
Zarathoestra zich onder de mensen wil begeven. Hij is immers ‘zat van wijsheid’. ‘De 
beker moet overvloeien’, ook zo’n bijbels beeld. Zon en beker worden ‘gezegend’, dit 
is: woorden van warmte en wensen worden erover uitgesproken. 
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Maar de vijf woorden waar alles om draait zijn: ‘hij genoot van zijn geest’. Anders 
dan in de Bijbel gaat de hoofdfiguur – lees: Nietzsche – níet met God in gesprek. Hij 
verstaat zich met zijn eígen geest. Deze monologue intérieure heeft maar één uit-
komst: ik ben autonoom, stel mijzelf de wet en ben Uebermensch. Nu de anderen nog. 
Zarathoestra, zo blijkt uit verdere lezing, heeft iets met dieren. Hij voelt zich er meer 
mee verbonden dan met mensen. De twee schepselen die hem het meest nastaan, zijn 
de slang en de adelaar. Ik exegetiseer: de slang leeft ‘laag 
bij de grond’, kruipt over de aarde en is listig. Hij staat 
voor het leven dat zichzelf vernieuwt, voor de mens die 
zichzelf ‘omhoogschept’ tot Uebermensch. De adelaar met 

zijn brede vleugels, stevige snavel 
en scherpe klauwen zweeft hoog in 
de lucht en lijkt te heersen over de wereld. Hij straalt macht, 
schoonheid en onafhankelijkheid uit. Daarmee drukt Zarathoes-
tra uit: ‘Mijn boodschap is zeer aards, dionysisch, maar ook 
zeer verheven of apollinisch’. 

 
Een tweede sleuteltekst voor het verstaan van de Zarathoestra is de eerste redevoe-
ring, getiteld Van de drie gedaanteverwisselingen (pagina 36). De geest moet eerst 
kameel worden. Dit lastdier weet wat zwaarte is. Een sterke geest weet alles wat 
zwaar is in het leven te dragen. De volgende gedaantewisseling is de metamorfose 
van kameel tot leeuw. Die staat voor vrijheid. Een sterke geest is vrij, wéét wat hij wil. 
Niet voor niets keert de leeuw in het laatste stuk van de Zarathoestra terug. Tenslotte 
wordt de leeuw kind. Dit betekent: onschuld, ontvankelijkheid, spel en opnieuw be-
ginnen horen bij de Uebermensch. ‘Kind’ is in de profetie van Zarathoestra een ge-
liefde metafoor.    
 
Deze twee sleutelstukken zetten de toon voor het verdere verstaan van de Zarathoes-
tra: daarom verwacht ik een zelfbewust optredende Zarathoestra. ‘Hoe overtuigd is 
hij van zijn eigen gelijk?’ vraag ik mij af.  
Rest mij nog een tweede vraag die verband houdt met profeteren? Profeteren is name-
lijk niet de toekomst voorspellen, zoals mensen vaak spontaan denken. Bijbelse profe-
ten kijken niet in glazen bollen. Zij treden op wanneer zich ten hemel schreiende toe-
standen voordoen, als het recht met voeten wordt getreden of als hun land in een poli-
tieke crisis verkeert. Profeten tonen altijd alternatieven via als-dan-lijnen: als je dít 
doet of nalaat dan is dát het gevolg. Hun zwart-wittekening dient om mensen tot in-
zicht te brengen en tot actie aan te zetten. Met de vraag ‘Houdt Zarathoestra de toe-
komst open?’ en de eerder vermelde vraag zet ik mij uiteindelijk aan het lezen. 
 
 
Uebermensch 
 
Zarathoestra verkondigt de Uebermensch. Dit beeld is de kern van zijn boodschap en 
daarmee het hoofdthema van het boek. De profeet is gedreven, spreekt van kaft tot 
kaft als een geëxalteerde, vergroot zijn gevoelens uit, bedient zich van hyperbolen en 
komt beelden te kort om de rijke inhoud van zijn boodschap te verwoorden. De vol-
gende zinsneden komen herhaaldelijk terug: de Uebermensch keert markt en roem de 
rug toe, looft het leven, plant zich niet voort maar opwaarts, toont een sterke wil, 
vindt nieuwe waarden uit, houdt van de zon en de middag, kan kou verdragen en is zo 
hard als steen. Het meest favoriet is: ‘Hij moet boven zichzelf uit scheppen!’ 
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Zarathoestra’s Uebermensch moet men niet filosofisch scherp uit willen tekenen, 
maar dichterlijk opvatten. Hendrik Marsman verwoordt dit in de Inleiding als volgt: 
 

De vraag, welke eigenschappen  Nietzsche in de Uebermensch verenigd ziet, 
is slechts bij benadering te beantwoorden; en het feit, dat wij hier vrij sterk uit-
eenlopende karakteristieken kunnen ontwerpen, ligt bovenal aan het wordend 
karakter van de Uebermensch en aan de daarmee samenhangende onmogelijk-
heid om deze norm eens voor al vast te leggen in één bepaald beeld (pagina 
13). 

 
Ik onderstreep graag met Marsman dat de Uebermensch een ‘wordend concept’ is. 
Dat blijkt alléén al uit het gaan en staan van de hoofdfiguur uit het boek. Hij is uiterst 
beweeglijk, doorkruist tal van landen, maar vertoeft het liefst in de bergen. Daar is 
zijn spelonk, daar vindt het ezelsfeest plaats (pagina 238). Zarathoestra is – hoewel hij 
predikt dat de Uebermensch geen medelijden moet tonen – begaan met mensen, is 
hulpvaardig en toont liefde en mededogen. Daarmee geeft hij, héél opvallend, zijn 
‘harde’ boodschap ‘zachte’ randjes. Menselijk, al te menselijk, is hij in het beschrij-
ven van zijn angsten, nachtmerries en verzoekingen. Humor behoort tot zijn sterkste 
eigenschappen, gevolgd door ironie en zelfspot. Dat helpt om zijn boodschap mild te 
maken: Zarathoestra is misschien wel overtuigd van zijn eigen gelijk, maar gedraagt 
zich niet als een drammer. Daarvoor is hij teveel clown of hansworst. Een rol in de 
drama’s van Shakespeare zou hem niet misstaan!  
Conclusie: de soep van de Uebermensch wordt niet zo heet gegeten als die door som-
mige vurige Nietzschegelovigen wordt opgediend. Zarathoestra is een mens van vlees 
en bloed, een mens om van te houden! 
 

Trouwens, zit er in de hoofdfiguur Zarathoestra niet iets bio-
grafisch? In zekere zin wel. Van Nietzsche is bekend, dat hij 
graag wandelt en daarbij het liefst de bergen in gaat. Hij 
staat daarmee in een geijkte Duitse traditie die in de Roman-
tiek begint: als Wanderer de natuur ingaan, de bergen op en 
de bossen in die als bezield en overweldigend worden erva-
ren. Dichters en overige kunstenaars zoeken ín die natuur 
contact met het sublieme. Bij zo’n levenshouding past zwer-
ven: Nietzsche zegt op een gegeven ogenblik zijn bestaans-
zekerheid op en leidt een zwervend bestaan. Het ideaal dat 
hij bij monde van Zarathoestra predikt maakt hij tot op ze-
kere hoogte waar. 
 

Goed, het gaat om de Uebermensch-in-wording. Nietzsche denkt daarbij aanvankelijk 
aan enkelingen, mensen uit zijn directe omgeving of lang vervlogen tijden: Richard 
Wagner, Cosimo Wagner, Lou Salomé, Arthur Schopenhauer, Alexander de Grote, 
Cesare Gorgia, Napoleon ….. Later, merkt Marsman op, denkt Nietzsche eerder aan 
een collectiviteit, de Uebermensch als een nieuwe aristocratie die de volkeren leidt. 
Enkeling of collectiviteit, de profeet Zarathoestra voorspelt in ieder geval niet de toe-
komst, maar houdt die juist open.  
  

 
Wanderer über dem Nebelmeer 
van Caspar David Friedrich  
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Eindoordeel 
 
Nietzsche beschouwt de Zarathoestra als zijn hoofdwerk. Is het een meesterwerk? Ik 
waag het te betwijfelen. Aan filosofie heeft het nog minder te bieden dan bijvoorbeeld 
De vrolijke wetenschap. 3 Het thema van de eeuwige wederkeer is wel aanwezig, 
maar komt slechts enkele keren ter sprake. Eigenlijk draait heel de tekst om de Ueber-
mensch. Dit ‘concept’ wordt niet geanalyseerd of anderszins rationeel aangepakt. Het 
blijft vaag, onder andere omdat Nietzsche overduidelijk literatuur wil scheppen. Over 
de kwaliteit daarvan wordt verschillend geoordeeld. Hendrik Marsman geeft er niet 
hoog van op. Ik evenmin. Het boek is weliswaar rijk aan beelden – soms denk ik 
‘Waar háált ie het vandaan?’ – maar die vormen vaak een chaotisch geheel. Er lijkt 
weinig onderlinge samenhang te zijn. Het Vierde en laatste deel blijkt een uitzonde-
ring. Daarin wordt niet onafgebroken met beelden op de trom van de boodschap ge-
roffeld, maar wordt een verhaal verteld. Dat verhaal voert de lezer langzaam maar ze-
ker naar het slot: het ezelsfeest. Vermakelijk! Dit is Nietzsche op z’n best.  
 
De reële mens 
 
De Uebermensch als toekomstdroom? Zit er een klasse van aristocraten aan te ko-
men? Laat me niet lachen! Als er al een Uebermensch aan de horizon verschijnt, zal 
het een enkeling blijken, is mijn stellige overtuiging. Genieën of charismatische lei-
ders die mensen de weg naar een ‘goede samenleving’ wijzen, zijn en blijven een 
schaars artikel. Als ik anno 2019 om mij heen kijk, krijg ik een meewarige blik in 
mijn ogen: ik zie een hoog gehalte aan dictators en narcisten onder regeringsleiders, 
mensen die als zombies met hun smartphone bezig zijn, die niet inzien dat hun au-
thenticiteit slechts de vorm aanneemt van een ‘dikke ik’, roeptoeters die wat milieu-
maatregelen betreft het ‘Nu of nooit!’ verkondigen maar ongestoord doorgaan met 
vlees eten en de wereld rond te vliegen, dwazen die terug willen naar een verleden dat 
nooit bestaan heeft enzovoort enzovoort. Ik verbaas me er niet over. Zo zit de reële 
mens in elkaar. Het kan geen kwaad weer eens kennis te nemen van wat de klassieke 
psychoanalyse over de mens te vertellen heeft. Het boek Het Münchhausenparadigma. 
Waarom Freud en Lacan ertoe doen kan ik van harte aanbevelen. 4 De kortste inhoud 
van zijn uiterst reële inhoud? De mens is een ‘polymorf perverse lustmachine’. Ik 
ontwaar geen Uebermensch aan de kim. 
 
Tot slot 
 
Het boek dat ik hier bespreek, beleeft in februari 2019 z’n 37e druk. Nietzsche leeft! 
Hij maakt deel uit van het ‘pantheon van de grote filosofen’. Hij zou het filosoferen 
ná hem ingrijpend hebben veranderd, zeggen overtuigde Nietzscheanen. Meer dan 
ooit zou ik willen weten welke factoren de receptiegeschiedenis van zijn gedachte-
goed hebben beïnvloed. 
                                                
1 Nietzsche, Friedrich, Aldus sprak Zarathoestra, Een boek voor allen en voor niemand, oorspronkelijke titel: Also sprach Zara-
thustra, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 201937, vertaling: dr. P. Endt en H. Marsman 
2 ‘Moede’, ‘gij’, ‘hadt’ enzovoort getuigen van een gedateerde spelling. Dr. P.Endt, die vanwege voortijdig overlijden niet meer 
dan driekwart van Nietzsches Aldus sprak Zarathoestra kon vertalen, is hier verantwoordelijk voor. Hendrik Marsman heeft de 
vertaling afgemaakt en daarbij de spelling van Endt aangehouden. 
3 Zie mijn opiniestuk Nietzsche, de kunstenaar van de ferocia animi: https://fransholtkamp.files.wordpress.com/2019/03/de-
vrolijke-wetenschap.pdf  
4 De Kesel, Marc, Het münchhausenparadigma, Waarom Freud en Lacan ertoe doen, Gent en Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 
20191 


