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“Neen! Kom terug. 

Met al uw martelingen! 

Tot de laatste aller eenzamen 

O kom terug. 

Al mijn tranenbeken nemen 

Tot u hun loop! 

En mijne laatste hartevlam – 

Zij gloeit voor u! 

O kom terug. 

Mijn onbekende god!  

Mijn pijn!  

Mijn laatste – geluk!”1 

 
 

 

 

Cit. uit: De tovenaar2, 

 Aldus sprak Zarathoestra, Nietzsche 

Voorwoord 

 
 

Ik wilde geen makkelijk of vanzelfsprekend onderwerp dat dichtbij alle platgetreden paden - 

van reeds verricht onderzoek - moet blijven. Er bestaan immers verschillende paden die naar 

Nietzsche en ‘zijn’ Zarathoestra leiden. Dat doe ik in deze thesis door in te gaan op de vraag 

van dr. Ben-Menahem of de Koran een model heeft betekend voor Nietzsche’s Zarathoestra. 

Via de scriptiesystematiek wil ik garant staan voor de wetenschappelijke uitwerking daarvan. 

 

Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar prof. dr. Eddo Evink als begeleider en ook naar dr. 

Herman Simissen als examinator. Primo ben ik hen erkentelijk en dankbaar dat ik een eigen   

educatief onderwerp mocht bepalen en zelfstandig mocht uitwerken. Secundo is het zo dat de 

opmerkingen van Eddo mij hebben gestimuleerd om deze thesis te verbeteren. Tertio dank ik 

globaal de Open Universiteit en individueel alle professoren voor de kwalitatieve studie CW. 

Ik vergeet ook em. prof. Paul van Tongeren niet die me zoveel jaren geleden Nietzsche leerde 

lezen. Zijn toegezonden artikel aan mij voor deze thesis is meermaals geciteerd. Ik dank ook 

Ingrid-Noor Demeulemeester voor haar opmerkingen inzake de islam, Mohammed en Koran. 

Daarnaast moeten nog mijn zielsverwante Elise, en mijn drie kinderen Vince, Lina en Simon 

worden vermeld voor het engelengeduld dat zij de voorbije maanden hebben getoond, vooral 

die keren waarbij deze thesis voor de zoveelste keer voorging op de tijd met hen.  

                                                           
1 Zarathoestra ontmoet een tovenaar die dreigt ten onder te gaan omdat hij afscheid wil nemen van zijn oude 
god, maar toch nog smeekt om diens nabijheid, omdat hij zich nog niet kan overgeven aan een nieuwe god. Het 
nihilisme als ‘allegorisch-tweeslachtige’ tijd is het gevolg: een ‘visie-loze tijd’ vol verscheurdheid en ondergang.  
Mogelijks autobiografisch, omdat Nietzsche met zijn verstand God afzwoer maar zijn hart niet zonder God kon.  
2 Nietzsche, Friedrich, Aldus sprak Zarathoestra, P. Endt en H. Marsman vert. (Amsterdam 1985) 196. 
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Caleidoscoop 

 

Ondanks een toenemende interesse voor de figuur en filosofie van Nietzsche vindt men in de 

Nederlandstalige secundaire literatuur3 weinig onderzoek naar dat controversiële boek Aldus 

sprak Zarathoestra – laat staan Vlaams of Nederlands academisch onderzoek. Nochtans blijkt 

Friedrich Nietzsche één van de grootste denkers die tot op vandaag de postmoderne filosofie 

beïnvloedt.                                                                                                                                 

 

Zijn boek ‘voor allen en niemand’, met als titel Aldus sprak Zarathoestra, lijkt een moeilijk 

en problematisch boek4 door de vele persiflages, ironie, metaforen en cryptische preken. 

Inhoudelijk dan, is er de vaststelling dat God dood is, en is er het geschenk van Zarathoestra; 

met name dat er moet uitgezien worden naar zelfvolmaking5 van de mens via de Übermensch. 

Dat maakt alleszins al duidelijk dat de Zarathoestra ook een geloofsboek is of dat pretendeert 

te zijn, maar dan gericht naar een zichtbare, aardse Übermensch in plaats van een onzichtbare, 

bovenaardse God. Dat vormt uiteindelijk de ultieme bestaansreden van Zarathoestra en van de 

filosoof Nietzsche: een heus messianisme door zijn eigen ‘blijde boodschap’ te verkondigen.    

 

Dat Nietzsche zich juist tegen priesters van het christendom keert, als laakbare kaste, is niet 

vreemd. Nietzsche wijst specifiek hen aan als reden voor het verhinderen van de komst van de 

Übermensch. Nietzsche, als de zoon van een Lutherse predikant, kent de Bijbel zeer goed en 

herleest zelfs tot in de laatste jaren van zijn geestelijk-actieve leven over Jezus, het Nieuwe 

Testament en de Lutherse Bijbel.6                                                                                            

Echter, onaards en leugen blijkt het christendom, en dus wil Nietzsche net dát gaan uitdragen 

of precies verkondigen, en dat geloof zelfs de doodsteek geven via Aldus sprak Zarathoestra: 

“Al wat ik gedacht, geleden en gehoopt heb staat er in en op zo’n wijze dat mijn leven mij nu 

gerechtvaardigd wil voorkomen.”7  

                                                           
3 Brysse, Luc, Nietzsche-GPS’n vanuit www.nietzsche-trefpunt.be. Een inhoudelijke ontsluiting van honderd-
dertig werken uit de Nederlandstalige, secundaire literatuur inzake Nietzsche [etc.]. (Gent 2006) 120-227. 
https://www.scriptiebank.be/scriptie/2006/nietzsches-gpsen-vanuit-wwwnietzsche-trefpuntbe, laatst bezocht 
op 31 juli 2022.    
4 Zarathoestra, oorspronkelijk een Perzisch moralist, sprak als eerste over de antipoden ‘goed en kwaad’. 
Nietzsche reanimeert deze om zijn leer te herroepen inzake wat goed of kwaad is, ook om de blijde boodschap 
van de Übermensch en zelfs om de verschrikkelijke gedachte van de eeuwige wederkeer te laten verkondigen. 
5 De koranische filosofie van het streven naar de volmaking van zichzelf: “al-Ihsan”. 
6 Hanshe, Rainer, J., ‘Nietzsche’s library’ in: The Nietzsche circle (z.p. 2007).  
http://www.nietzschecircle.com/Pdf/NIETZSCHE_S_LIBRARY.pdf, laatst bezocht op 31 juli 2022. 
7 Janz, Curt Paul, Friedrich Nietzsche. Complete biografie. I. Jeugd, De jaren in Basel (1869-1879). C. Walraven 
Vert. (Baarn 1990) 389. 

https://www.scriptiebank.be/scriptie/2006/nietzsches-gpsen-vanuit-wwwnietzsche-trefpuntbe
http://www.nietzschecircle.com/Pdf/NIETZSCHE_S_LIBRARY.pdf
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Dat zegt veel over Nietzsche’s gerichtheid, die in De wil tot macht8, de christelijke religie    

bestempelt als een “degenerescentiebeweging, […] bestaande uit afval-en uitschotselementen 

van allerhande soort”.9 Wat een uithaal - die haaks staat op de jeugdige Nietzsche “die ‘der 

kleine Pastor’ werd genoemd door zijn geloofsijver.”10  

Het dilemma persisteert: Nietzsche’s verstand wil de religie verbannen, maar zijn hart blijft 

schreeuwen om een levensbeamend geloof. Dat betekent op eigen kracht het Leven léven, dus 

zelfstandig; zonder enige steun of waarborg van een hogere of abstracte instantie: het leven 

werkelijk leren en kunnen aanvaarden zoals het is.  

 

Dat uitgangspunt kan het boeddhisme omarmen en we zien Nietzsche inderdaad studie maken 

van Friedrich Creuzer’s Symbolik und Mythologie der alten Völker, de Engelse vertaling van 

de Sutta Nipàta en van Otto Böthlingk’s Indische Sprüche en de Palikanon.11 Maar “Although 

Nietzsche recognizes the beneficial aspects […], his conclusive attitude is to reject Buddhism, 

denunciating it as a form of passive spiritual nihilism” door al het lijden af te weren en ‘het 

niets’ te willen. Nietzsche besluit dat het boeddhisme, net als helaas ook het christendom, “a 

religion representing pessimism and decadence.”12 betreft. 

 

Maar in de islam, Koran of Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص heeft Nietzsche blijvend interesse. In Nietzsche’s 

oeuvre wordt meermaals – al zij het beperkt – gekeken naar die richting, maar zonder verdere 

uitwerking in een apart hoofdstuk of zelfs boek. In De antichrist adviseert hij een ‘vrede en 

vriendschap’ met de islam.13 In Morgenrood onderstreept Nietzsche zelfs dat Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص 

één der vier grootste mannen aller tijden is naast Caesar, Alexander de Grote en Napoleon.14                             

Men moet de Koran lezen, als ‘religie voor mannen’15 – waarbij het christendom16 in de ogen 

van Mohammeds volgers een vrouwenreligie zou zijn.17 Dat is een opvallend standpunt, zeker 

strokend met Nietzsche’s denken in die tijd dat zijn idee van De wil tot macht begon te rijpen: 

klaar met oud geloof, en des te meer bereid tot een alliantie met de vijand van de vijand.                                                                                 

                                                           
8 Boek later samengesteld door Nietzsche’s zus, Elisabeth, uit de laatste geschriften en notities van Nietzsche.  
9 Nietzsche, Friedrich, Herwaardering van alle waarden. De wil tot macht. Thomas Graftdijk vert. (Amsterdam 1992) 154. 
10 Henrard, Roger, Menno ter Braak in het licht van Friedrich Nietzsche. (Hasselt 1963) 38. 
11 Janz, Curt Paul, Friedrich Nietzsche. Complete biografie. II. Periode van de vrije filosofie, Erkenning, Het 

tragische levenseinde. C. Walraven Vert. (Baarn 1990) 130. 
12 Ibid. 9. 
13 Nietzsche, Friedrich, Morgenrood. Gedachten over morele oordelen. Pé Hawinkels vert. (Amsterdam 1998) 341. 
14 Nietzsche, Friedrich, De antichrist. Vloek over het christendom. Pé Hawinkels vert. (Amsterdam 1989) 110. 
15 Een standpunt van de Arabische wereld na de era van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص, is echter geen koranisch standpunt. 
16 “Het Mohammedisme […] heeft een diepe minachting voor de sentimentaliteit en leugenachtigheid van het 
christendom.” Nietzsche, Friedrich, Herwaardering van alle waarden. Thomas Graftdijk vert. (Amsterdam 1992) 151.  
17 Vele vrouwen bekeerden zich tot het (vroege) christendom: deze zag vrouwen als evenwaardig aan de man 
en vormde op zich een grote aantrekkingsfactor. 
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Rainer Hanshe’s leeslijst18 laat zien dat Nietzsche Der Islam in Morgen-und Abendland 19 van 

Müller pas las in 1888, het laatste jaar vóór Nietzsche’s geestelijke inzinking. Müller gaf zijn 

werk in twee delen uit in 1885-1887, dus ná de Zarathoestra-schrijfjaren van 1883 tot 1884.20 

Dát vormt mijn inziens het bewijs dat Nietzsche interesse bleef tonen in de islam, Koran en 

Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص, ook al betrof dat een oud geloof in een on-of bovenaardse en dus onzichtbare 

realiteit. Anders gesteld, Nietzsche bleef interesse tonen in de islam, Koran en Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص, 

zélfs na het geschenk van Zarathoestra: de Übermensch als een nieuw, aards en nodig geloof.                      

 

Uitgangspunt 

 

Inzake dat ‘oud geloofsboek’ dat de Koran is naast de Bijbel, word ik geattendeerd door prof. 

dr. Hanina Ben-Menahem21 op een nieuwe en interessante onderzoeksrichting.                                                         

Hij stelt een opvallend parallellisme vast tussen ongeveer een kwart van de titels uit Aldus 

sprak Zarathoestra en de Koran. Mogelijks teveel, om van toeval te kunnen spreken, dus stelt 

Ben-Menahem de vraag: stond de Koran model voor Nietzsche’s Zarathoestra?22       

Dit hiaat in het Nietzsche-onderzoek, verdient belichting en is daarom door mij gekozen als 

onderwerp voor mijn thesis als afsluiting van de studie Master in de Cultuurwetenschappen.  

Dit werk behelst vast en zeker een echt, uniek onderzoek in een nieuwe onderzoeksrichting, 

die onaangeroerd is gebleven ondanks de omvangrijke secundaire literatuur tot op heden.23 

Gelet op de omvangrijke tekstdelen en niet makkelijke opdracht de Koran te correleren aan 

Aldus sprak Zarathoestra is dit een arbeid die standvastigheid in werkzaamheid vooropstelt 

en anderzijds een werkelijk intellectuele uitdaging, die een resultante kan genereren waaruit 

nadien weer veel Zarathoestra-onderzoek kan voortkomen in de secundaire literatuur. 

                                                           
18 Dat is een uitgebreid document dat de boeken traceert die Nietzsche gedurende zijn hele leven las. Rainer J.  
Hanshe is ‘Director/Editor at the Nietzsche Circle Group’, The Graduate Center, University of New York. Bron: 
https://www.researchgate.net/profile/Rainer-J-Hanshe, pagina bezocht op 6 september 2022.  
19 Door mij opgezocht in een antiek-boekhandel: Müller, August, Der Islam in Morgen-und Abendland (Berlin 
1885-87). Ik heb het doorbladerd. De inhoud situeert het leven, de motieven en het karakter van Mohammed. 
20 Opgemerkt moet worden dat het Wahabisme en Salafisme – als twee stromingen binnen de islam – juist in 
de periode dat Nietzsche ging lezen over de islam, via de literatuur wijde verspreiding kenden. 
21 Promoveerde in Oxford, thans verbonden aan de Hebrew University of Jerusalem en doceert er joods recht. 
22 In een emailverkeer begin tot midden mei 2022 vroeg ik de professor of hij plannen had om iets te doen met 
zijn vaststelling, namelijk om specifiek nààst de titels [headers] ook comparatief te kijken naar het inhoudelijke. 
Hij antwoordde mij in dat verband louter en ter goeder trouw te hebben aangewezen, maar er voor de rest zelf 
beslist geen academische uitwerking te willen aan geven wegens andere prioriteiten. 
23 Náást het titelparallellisme23 stipt dr. Ben-Menahem ook aan dat beide boeken dezelfde dieren opvoeren of 

een zelfde soort mensen laat aantreden, zoals bijvoorbeeld profeten of dichters. Volgens Ben-Menahem 
zouden beide boeken daarenboven een zelfde stilering en profetische inslag vertonen. Ook zouden beide 
boeken de inhoud op eenzelfde manier structureren. 

https://www.researchgate.net/profile/Rainer-J-Hanshe
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Onderzoek 

 

Ambieerde Zarathoestra de brenger van de uitgebleven Verlichting te zijn, net zoals De Koran 

een heilig geschrift te zijn dat een vooruitgangsidee en beschavingsoffensief wilde aanreiken? 

Mijn onderzoek richt zich in eerste instantie op wat er als inhoud wordt aangereikt ónder die 

gelijk-ogende titels van Aldus sprak Zarathoestra en de Koran.                  

Belicht wordt, of de Koran via bepaalde Soera’s een feitelijk-inhoudelijke inspiratiebron heeft  

betekend voor de Zarathoestra. Ook nog, of er sprake is van toe-eigening, intertekstualiteit24, 

of dat de Koran louter inspiratie bood aan Nietzsche om Zarathoestra-teksten te betitelen.  

De vraag die dr. Hanina Ben-Menahem opperde, of de Koran model stond voor Nietzsche’s 

Zarathoestra, wordt dus zeker behandeld. Dat zal qua werkmethode plaatsvinden door een 

inhoudelijk-comparatief werken, met name een ‘close-reading’ van de primaire literatuur, die 

bekend staat als moeilijk toegankelijk.25  

 

Allereerst maak ik komaf met een te wijdse interpretatie en beperk deze tot het gekozen – en  

éénzijdig – perspectief van de cultuurwetenschapper die zoekt naar tekstuele gelijkenissen en 

inhoudelijke doortrekkingen of correlaties tussen twee boeken, wat niet altijd evident is.   

Immers moet ik wijzen op het perspectivisme26 van Nietzsche, dat het lezen en begrijpen van 

Nietzsche’s geschriften er niet makkelijker op maakt.  

Volgens Erik Oger27 beoefent Nietzsche dergelijk “perspectivistisch schrijven […] op drie 

manieren: ten eerste wisselt hij geregeld van stijl in de overgang van de ene naar de andere 

tekst, ten tweede profileert hij zich binnen […] uiteenlopende stijlen uitgesproken als een 

aforistisch schrijver28, […] ten derde gaat hij op een aantal beslissende momenten van zijn 

denkontwikkeling tot een mis-en-scène29 van zijn filosofie over.”30  

                                                           
24 Hier vooral bedoeld in de semiotische benadering en dus specifieke intertekstualiteit waarbij het gaat om het 
om “[…] de ontlening van de stof en de motieven.” als opzettelijke relaties tussen de ene en andere tekst. Bron: 
https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_01036.php, laatst bezocht op 24 juni 2022. 
25 Er is bijvoorbeeld genoeg secundaire literatuur te vinden die Nietzsche’s Zarathoestra en de Koran helpt 

interpreteren. Ook zijn er nog de imams en professoren die helpen te oriënteren of inhoudelijk te plaatsen.  
26 “Stelt dat wat de mens als waar (zijn aanspraken op de objectieve kennis) of als waardevol (zijn oordelen 
over de handeling) aanneemt, mede van het ingenomen standpunt tegenover de aangelegenheid in kwestie.” 
in: Oger, Erik, Als in een honderdvoudige spiegel. Nietzsches perspectivistische schrijven. (Kalmthout 2022) 21. 
27 Voormalig Professor en Doctor in de Filosofie verbonden aan Universiteit Antwerpen (°1943-2021+). 
28 Van Dale definieert het als volgt: "korte, pittige spreuk, op zichzelf staande sententie die geen deel uitmaakt 

van een denksysteem, karakteristiek voor een gedachtegang of geesteshouding, syn. Zinspreuk". Cit. uit: Van 
Dale, http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/aforisme, laatst bezocht op 11 juli 2022. 
29 Letterlijk in-scène-zetten, als benodigde toneelschikking, die door de schrijver is bedacht om uit te beelden.  
30 Oger, Erik, Als in een honderdvoudige spiegel. Nietzsches perspectivistische schrijven. (Kalmthout 2022) 13. 

https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_01036.php
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/aforisme
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Anderzijds is er in de Koran sprake van oneigenlijke titels. De titel geeft niet aan waar de 

Soera over gaat en blijkt enkel een anekdotische aanduiding om de Soera’s te onderscheiden.  

Navolgend op geattendeerd titelparallellisme bij Aldus sprak Zarathoestra en de Koran, kijk 

ik onder de - volgens mij in aanmerking komende - titels of deze corresponderen qua inhoud, 

elkaar aanvullen of tegenspreken als mogelijke intertekstualiteit.      

Er wordt ingegaan op de vraag welke titels letterlijk dezelfde en welke gelijk-ogend zijn die in 

de Koran en de Zarathoestra voorkomen, waarna dan enkele inhoudelijke overeenkomsten of 

verschillen middels een comparatieve close-reading belicht worden.  

 

Op basis van het voorgaande kan uitgemaakt worden of er inzake titel- of ander parallellisme 

in Aldus sprak Zarathoestra sprake is van louter geïnspireerd zijn door of eerder van een 

bewust gemodelleerd zijn naar de Koran.  

Daarbij moet wel enige aandacht gegeven worden aan wat een zo objectief mogelijke 

definitie, én wat de mogelijke normering kan zijn bij opsomming van argumenten voor louter 

inspireren of bewust modelleren. 

 

Het is alvast onontbeerlijk, ter inleiding hiernavolgend, Aldus sprak Zarathoestra en de Koran  

contextueel te plaatsen en situeren als geloofsboeken en cultuurgeschriften.31  

Via een dusdanig opgevatte inleiding wordt gericht belicht hoe de beide boeken zich tot 

elkaar verhouden vanuit een aantal verschillende kijkrichtingen of – om bij de leest van Oger 

of zelfs Nietzsche te blijven – perspectieven.  

Een dergelijke oriëntatie zal minstens een goede basis of aanvaardbaar vertrekpunt kunnen 

betekenen naar het waarvoor Nietzsche’s Aldus sprak Zarathoestra en de Koran staan.  

Beide boeken worden tegenover elkaar gelegd inzake mogelijke gelijkenissen of verschillen 

qua geloofsinhoud en in het verlengde daarvan, het verschil in de ontstaanscontext van deze 

boeken.  

Ten slotte wordt ook nog gekeken naar de tekststructuur32 en eveneens naar een aanwending 

van stijlfiguren33, om ook daaromtrent enkele gelijkenissen of verschillen vast te stellen. 

                                                           
31 Al dan niet van goddelijke oorsprong, doch in messianistische context of culturele neerslag als dusdanig geduid. 
32 Expository Text Activity. Bron: https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/informatieve-text-activiteiten, 
pagina laatst bezocht op 18 juli 2022. 
33 “In tegenstelling tot de a-prioristructuren van de kantiaanse transcendentaalfilosofie […]”, ligt het standpunt 
niet vast, “[…] Het is integendeel tijdelijk, veranderlijk, transformeerbaar, corrigeerbaar.” Oger, Erik, Als in een 

honderdvoudige spiegel. Nietzsches perspectivistische schrijven. (Kalmthout 2022) 22. 
 

https://www.storyboardthat.com/nl/articles/e/informatieve-text-activiteiten
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‘Vandaag [23 april 1883] leerde ik toevallig wat “Zarathoestra” betekent: namelijk “Goud-

Ster”. Dit toeval maakte me gelukkig. Men zou kunnen menen dat het hele concept van mijn 

boekje in die etymologie zijn wortels heeft: maar ik wist er tot op heden niets van.’34 

 

 

Aldus sprak Zarathoestra [ASZ] 

 

Het boek met deze belerende titel, wordt door vele lezers gezien als het meest bekende en  

moeilijkste boek van Nietzsche. Laten we daarom enkele kenmerken van dit werk bekijken. 

Aldus sprak Zarathoestra lijkt volgens Köselitz35 op een religieuze36 Bildungsroman37 met 

een ontwikkeling in wijsheid. Het eerste thema van Zarathoestra is de vastgestelde ‘dood van 

God’. Voortaan zal de Übermensch de ware Verlichting en toekomst betekenen voor de aarde.  

De eeuwige terugkeer, als tweede thema, zal Nietzsche’s soelaas vormen en broodnodig inzicht 

betekenen om de mens zich te laten verzoenen met de sterfelijkheid en verloren38 heilsbelofte.  

Die oude heilsbelofte van het christendom maakt plaats voor deze die Zarathoestra verkondigt. 

Naast de metaforische en verhalende stijl van Aldus sprak Zarathoestra valt inderdaad vooral 

de filosofische belering op, via een ‘zarathoestriaans-eigen’ moraliseren en theatraal preken, 

dus als een heus en waarlijk messianisme.39  

De Messias alias Zarathoestra – mogelijks als één van de hogere mensen – wil deze aarde een 

nieuwe tijd of betere toekomst voorhouden, met de focus op vervolmaking van mens, aarde en 

een stichtende relatie tussen deze. Dat is de kern die Nietzsche de lezer wil meegeven, maar 

wat Nietzsche daarvoor narratief uit zijn mouw schudt? Niet echt veel: Zarathoestra is wijs 

geworden. Als profeet trekt hij na jaren vol eenzaamheid rond, ontmoet mensen en trekt zich 

weer terug in de woestijn en in eenzaamheid tot de mensen meer rijp zijn geworden voor zijn 

boodschap. Tenslotte keert hij terug, vindt leerlingen, luistert en spreekt tot hen. Hij zingt en 

                                                           
34 Janz, Curt Paul, Friedrich Nietzsche. Complete biografie. II. Periode van de vrije filosofie, Erkenning, Het 
tragische levenseinde. C. Walraven Vert. (Baarn 1990) 133. 
35 Duitse auteur en componist (1854-1918). Vriendschap met Nietzsche en corrigeerde ook diens drukproeven.  
36 Kreeg door Nietzsche’s manier om een ‘blijde boodschap’ te brengen, het ‘echte besef’ van Nietzsche’s 
zending: ‘Uw verrukkelijke geesteswendingen, de kracht van uw taal, de rijkdom van vondsten tot in de kleinste 
kleinigheden, het vuur en de majesteit van uw gevoelens doen mij versteld staan, animeren mij, trillen in mij na 
voor zover mijn vermogens het toelaten… Er bestaat niets vergelijkbaars, omdat de doelen die u aangeeft de 
mensheid nog door niemand gewezen werden, gewezen konden worden! Dit boek is een verbreiding als de 
bijbel toe te wensen, zijn canonieke aanzien […] Onder welke rubriek uw nieuwe boek behoort? – Ik geloof 
bijna: onder de ‘heilige geschriften.” Janz, Curt Paul, Friedrich Nietzsche. Complete biografie. II. Periode van de 
vrije filosofie, Erkenning, Het tragische levenseinde. C. Walraven Vert. (Baarn 1990) 114. 
37 Duitse romanvorm. Bron: https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_02559.php, 
met een doorverwijzing naar het aanleunende begrip Erziehungsroman, pagina laatst bezocht op 17 juni 2022. 
38 Die helaas en nefast voortvloeien uit de dood van God, en door Nietzsche wordt aangereikt ter verzoening. 
39 Parodie op Bijbelse Messias. Nietzsche en/of alias Zarathoestra die ons een nieuw geloof komt verkondigen.   

https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_02559.php
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danst met hen allen. Uiteindelijk keert Zarathoestra terug naar zijn hoge kluizenaarsgrot: zijn 

zending of missie is volbracht. Zarathoestra blijkt zich ondertussen te hebben verzoend met de 

gedachte van de eeuwige wederkeer, die moet worden gevierd via een positiverend ‘ja-en 

amen zeggen’ tegen de aarde, vrijgemaakt van al het bovenaardse.40  

Met die uitkomst voorzag Nietzsche ook het heikele gevolg: het nihilisme en het enorme 

geloofsvacuüm dat inherent zou volgen. Vandaar een verwoed denken op het nodige soelaas. 

Hij zegt het in Ecce Homo met ‘pathos’ in zijn bewoording: “Ik ga nu de geschiedenis van de 

Zarathustra vertellen. De conceptie, die aan het werk ten grondslag ligt, de gedachte van de 

eeuwige wederkeer.”41  

Primo opgemerkt, wat Nietzsche éérst zegt over zijn grote Zarathoestra, is niet de ‘gedachte 

van de Übermensch’ die moet komen, maar wel deze van de eeuwige terugkeer, die er al is als 

relativerend principe.42 Secundo, die eeuwige terugkeer-gedachte overvalt Nietzsche naar 

eigen zeggen in 188143, terwijl pas in 1886 de figuur van Zarathoestra bij Nietzsche opkomt.44   

 

De spontane vraag die de Nietzsche-lezer zich direct bij deze figuur kan stellen is: wie is die 

verkondiger echt? Is “[…] Zarathoestra de zoon, dat wil zeggen het geestelijk schepsel van 

Nietzsche, tot wie hij als ‘vader’ of auteur een zekere afstand heeft – of blijkt Zarathoestra  

Nietzsche zelf? Deze laatste opvatting huldigt Köselitz in zijn brief van 17 april 1883, waarin 

hij zegt ‘omdat ik u als Zarathoestra beluister’ – en Nietzsche hem niet tegenspreekt.”45  

Erik Oger betwijfelt dat echter: “In Ecce homo heeft Nietzsche zelf meermaals tot een 

gelijkschakeling met Zarathoestra aanleiding gegeven. Hij wil verhinderen dat de lezer hem 

met iemand anders wisselt: ‘met het oog op het feit dat ik de mensheid binnenkort moet 

confronteren met de zwaarste eis die ooit aan haar gesteld is, lijkt het me noodzakelijk te 

zeggen wie ik ben.’”46 Toch is de situatie in Aldus sprak Zarathoestra complexer dan 

Nietzsche in zijn Ecce Homo laat uitschijnen, daar hij op andere momenten uitdrukkelijk 

beweert niet met zijn personage samen te vallen.  

                                                           
40 Ook Nietzsche is verrukt als hij de eerste recensie ontvangt: “Wat mij genoegen doet, is te zien dat meteen 
deze eerste lezer een gevoel heeft van waar het hier om gaat: om de lang beloofde ‘Antichrist’. Sedert Voltaire 
is er niet zo’n aanslag op het christendom gepleegd. – en […] ook Voltaire had er geen idee van dat men het zo 
aan kon vallen.” Janz, Curt Paul, Friedrich Nietzsche. Complete biografie. II. Periode van de vrije filosofie, 
Erkenning, Het tragische levenseinde. C. Walraven Vert. (Baarn 1990) 122. 
41 Nietzsche, Friedrich, Ecce homo. Hoe iemand wordt wat hij is. Pé Hawinkels vert. (Amsterdam 1976) 94. 
42 Om de werkelijkheid zoals die is aan te kunnen, zonder teruggrijpen op bovenaardse kracht of God.  
43 Nietzsche, Friedrich, Ecce homo. Hoe iemand wordt wat hij is. Pé Hawinkels vert. (Amsterdam 1976) 94. 
44 Ibid., 96. 
45 Janz, Curt Paul, Friedrich Nietzsche. Complete biografie. II. Periode van de vrije filosofie, Erkenning, Het 
tragische levenseinde. C. Walraven Vert. (Baarn 1990) 140. 
46 Oger, Erik, Als in een honderdvoudige spiegel. Nietzsches perspectivistische schrijven. (Kalmthout 2022) 87-90. 
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“In het voorjaar van 1884 […] noteert hij in een aantekenboekje: ‘Ik wil spreken, en niet meer 

Zarathoestra.’ […] een jaar later weer […]: ‘Geloof toch niet dat mijn zoon Zarathoestra mijn 

meningen uitdrukt. Hij is een van mijn voorbereidingen en intermezzo’s. – Vergeef mij!’”47 

Erik Oger licht toe waarom Nietzsche tot deze actie overgaat: “Wanneer de gedachte van de 

eeuwige terugkeer zich aandient, moet Nietzsche plaatsmaken voor Zarathoestra, voor ‘een 

jongere […], een meer ‘toekomstige’, een sterkere’ dan hijzelf, die hij tegelijk toch zelf 

verwekt, tot leven gewekt heeft. Daarom noemt hij hem vaak met vaderlijke trots zijn zoon, 

zijn ‘vermetele’ zoon: hoe meer men mij vergeet, hoe beter het met mijn zoon gaat, die 

‘Zarathoestra’ heet.”48 Uit een dergelijke bewoording wordt duidelijk dat de nietzscheaanse 

Zarathoestra niét gelinkt wordt aan de Zoroaster of diens betekenis49, doch eerder aan een 

‘held’ zoals Wotan, Siegfried, Parsifal, Faust, Don Quichot, Hamlet, Paracelcus of Achilles.  

Waarom dan ‘Zarathustra’ laten terugkeren? Dat is, volgens Curt Paul Janz, niet éénduidig te 

verklaren, maar wat opvalt is dat Zoroaster bekend is als “profeet van God, ordeschepper in 

de liturgie, […] het principe van het goede, ervaren in het licht van de zon, wiens symbooldier 

de koninklijke adelaar is, en […] het principe van het kwade, ervaren in de duisternis, wiens 

symbooldier de slang is.”50 Janz vindt Nietzsche’s boektitel treffend: “Nietzsche’s Zarathustra 

is in […] verzoening van de strijdige principes, geslaagd: hij staat voorbij goed en kwaad.”51   

Inderdaad, zelfs de oude paus preludeert aan Zarathoestra: “[…] uw overgrote redelijkheid zal 

u ook nog wegvoeren voorbij goed en kwaad!”52. Op de vraag ‘wie Zarathoestra is’, geeft 

Nietzsche – uiterst origineel – slechts ‘vragen als antwoord’, in het stukje ‘Van de verlossing’. 

Zarathoestra blijkt opsommend een ziener, wensende of willende, de (brug naar de) toekomst, 

een gebrekkige of kreupele, de belover, een vervuller, de (ver)rover(ende), ervende herfst, de 

ploegschaar, arts, genezene, dichter, de waarachtige, bevrijder, temmer, goede, slechtaard.53 

Meer zelfs, doorheen de Zarathoestra blijven zelfs nog veel meer metaforen opdoemen, zoals 

bijvoorbeeld scheppende54, bliksem55, de zanger56, en uiteindelijk zelfs de morgenzon57.  

                                                           
47 Oger, Erik, Als in een honderdvoudige spiegel. Nietzsches perspectivistische schrijven. (Kalmthout 2022) 87-90. 
48 Ibidem. 
49 Zoroaster als profeet. Onderscheidt het eerst goede en kwade als krachten. In: Altena, Peter, (et al.), Van 
Abélard tot Zoroaster. Bron: https://www.dbnl.org/tekst/stap019vana01_01/stap019vana01_01_0055.php  
50 Janz, Curt Paul, Friedrich Nietzsche. Complete biografie. II. Periode van de vrije filosofie, Erkenning, Het 
tragische levenseinde. C. Walraven Vert. (Baarn 1990) 134. 
51 Ibidem. 
52 Nietzsche, Friedrich, Aldus sprak Zarathoestra, P. Endt en H. Marsman vert. (Amsterdam 1985) 201. 
53 Ibid., 117. 
54 Ibid., 34, 75, 131. 
55 Ibid., 48. 
56 Ibid., 75. 
57 Ibid., 248. 

https://www.dbnl.org/tekst/stap019vana01_01/stap019vana01_01_0055.php
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Ook blijkt Zarathoestra menselijke emoties te hebben: Nietzsche gebruikt uiteenlopende 

emoties van Zarathoestra doorheen het plot, en waar de emotie optreedt worden deze blijkbaar 

ingezet als een gevoelsmatig schakelen of een orchestreren. Ze voeden dan ook enerzijds de 

beeldvorming van de lezer of benadrukken de draagwijdte of zwaarte aan die lezer, die als het 

ware moet inzien én ervaren, dat al deze ‘dionysische’58 emoties grotesk zijn, echt zijn, zelfs 

zwaarwichtig zijn. Het lijkt dus wel een bewust dramatiseren of opera-regisseren.  

Anderzijds tracht Nietzsche Zarathoestra als hogere mens ook fragiel te doen overkomen: 

bevend59, huiverend of sidderend60, steunend of zuchtend61, (uit)roepen(d)62, schreeuwend of 

wenend63. Het zijn allemaal emoties die een held kunnen kenmerken, maar ook zijn 

breekbaarheid duiden. Misschien wil Nietzsche, via dat scala aan emoties, de lezer doen 

meeleven of sympathiseren met de held Zarathoestra. De held die het leven aanvaardt zoals 

het is, zonder te verzaken. De held die de uitdaging wil aangaan, zonder te willen rekenen op 

bovenaardse hulp. Zo wordt Nietzsches Zarathoestra niet enkel benadrukt als mens van vlees 

en bloed64, maar vooral als de voortdurende metamorfose65 van Wil-tot-macht66. 

 

Christendom 

 

Maar vóór het concept Wil-tot-macht67 aan de beurt komt, is er eerst nog Nietzsche’s kritiek 

op het christendom, die de komst van de Übermensch verhindert. Zarathoestra verkondigt de 

dood van God en hekelt de christelijke moraal: “Ik bezweer jullie, mijn broeders, blijf de 

aarde trouw en schenkt geen geloof aan hen die jullie spreken van bovenaardse hoop! […] 

Verachters van het leven zijn het […] die de aarde moe is68: mogen zij heengaan!”, bezweert 

Zarathoestra69. Een eerdere mokerslag werd al gegeven via aforisme 125 van een eerder boek, 

                                                           
58 Hier in de zin van al het scheppende en heroïsche als natuur(-lijk: het in verbinding staan met de natuur). 
59 Nietzsche, Friedrich, Aldus sprak Zarathoestra, P. Endt en H. Marsman vert. (Amsterdam 1985) 187. 
60 Ibid., 170. 
61 Ibid., 141. 
62 Ibid., 188, 238. 
63 Ibid., 114, 169. 
64 Niet zoals een gewone sterveling of mens, doch wel als een figuratieve entiteit die menselijke trekken heeft. 
65 Gedaanteverwisseling die noodzakelijk is om de poëtische lijn te doen kloppen met de narratieve verhaallijn. 
66 Insijpelend in de Zarathoestra, pas een samengesteld werk via de nagelaten fragmenten na Nietzsche’s dood. 
67 “Waar ik een levend schepsel vond, daar vond ik de wil tot macht, en ook in de wil van de dienaar nog vond ik de 
wil tot heersen.” Nietzsche, Friedrich, Aldus sprak Zarathoestra. Wilfred Oranje vert. (Amsterdam 1996) 116. 
68 The operator of corruption is the fundamental operator of The Antichrist. The issue here is medical : there is a 
sickness, an incurable sickness, epidemic, spreading, assailing the vast majority, then society as a whole – the plague at 
the heart of the imperium romanum, destroying it, […]That done, the next step is to maintain hygiene, cleanliness, diet, 
an impervious hardness. Bron: Serres, Michel, ‘Corruption. The antichrist: A chemistry of Sensations and Ideas’ in: 
Nietzsche in Italy (Stanford 1988) 46. 
69 Nietzsche, Friedrich, Aldus sprak Zarathoestra, Wilfred Oranje vert. (Amsterdam 1996) 14. 
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met name De vrolijke wetenschap in 1882: “Waar God heen is?”, riep hij uit. “Dat zal ik jullie 

zeggen! Wij hebben hem gedood – jullie en ik. Wij allen zijn moordenaars!”.70  

Na de Zarathoestra zal Nietzsche nog zijn pamflet De antichrist71 uitbrengen: een bom onder 

het geloof en zijn theologen. Met name: “[…] wat een theoloog als waar ervaart, dat moet vals 

zijn […] wat het nadeligst is voor het leven heet […] waar, wat het verheft, vermeerdert, beaamt 

en doet zegevieren, dat heet vals.”72 Het moet gedaan zijn met het liegen, want wat priesters en 

theologen verspreiden, verhindert de komst van de Übermensch. Daarom is het christendom 

met zijn onnatuurlijke moraal73 “de enige grote vloek, […] verdorvenheid […] ik noem het de 

enige onsterfelijke schandvlek van de mensheid…”.74  

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste paus vertelt in Buiten dienst, in het vierde deel van Aldus sprak Zarathoestra, na het 

nieuws - dat de oude God niet meer leeft - aan Zarathoestra: “Toen besloot mijn hart een 

ander te zoeken, de vroomste van allen die niet aan God geloven – namelijk Zarathoestra.”75 

waarop Zarathoestra antwoordt: “Ook bij de vroomheid vindt men goede smaak […] liever 

geen god, liever op eigen risico ons lot bestemmen […] liever zelf God zijn!”.76  

Zarathoestra ziet zichzelf als goddeloos en verkondigt dat ook aan iedereen: “Ik ben het, de 

goddeloze Zarathoestra […].”77 “‘Wat hoor ik!’ zei nu de oude paus78 […]; ‘o Zarathoestra, 

gij zijt vromer dan gij gelooft, met zulk een ongeloof! Een of andere god in u bekeerde u tot 

goddeloosheid. Is het niet juist uw vroomheid, die u niet meer aan god geloven doet?”79  

Ondanks Nietzsche’s aversie jegens het christendom is er, volgens Curt Paul Janz, in Aldus 

sprak Zarathustra geen sprake van een gezochte plaatsing tegenover het Nieuwe Testament. 

Ten eerste verschillen deze geloofsboeken formeel-insluitend, structureel of inzake opbouw 

                                                           
70 Nietzsche, Friedrich, De vrolijke wetenschap. Pé Hawinkels vert. (Amsterdam 1976) 130.  
71 “Lexicon of The Antichrist: sickness , decay, feeble, puny, malformed, depressive , corruption, unhealthy, 

dross, contagion, scalpel , blood, poison, infection, […] is the style of The Antichrist […] Nietzsche uses three 
vocables : Korruption , Verderbnis and Verdorbenheit […] the work is quite simply a handbook of medicine, […] 
Cleanliness protects against the epidemic, the pandemic, the plague […] a virulent analysis of Christianity.” 
Bron: Serres, Michel, ‘Corruption. The antichrist: A chemistry of Sensations and Ideas’ in: Nietzsche in Italy 
(Stanford 1988) 31-32. 
72 Nietzsche, Friedrich, De antichrist. Vloek over het christendom. Pé Hawinkels vert. (Amsterdam 1989) 15. 
73 “The superman's goal : stone hard as ice. Christianity's goal: the reaction of corruption. Two chemical states 
in opposition: either the admixture, or the deviation. Two thermodynamic states: either the abasement of 
power or its elevation, devaluation or transvaluation, decadence or transmutation.” Bron: Serres, Michel, 
‘Corruption. The antichrist: A chemistry of Sensations and Ideas’ in: Nietzsche in Italy (Stanford 1988) 50-51. 
74 Nietzsche, Friedrich, De antichrist. Vloek over het christendom. Pé Hawinkels vert. (Amsterdam 1989) 114. 
75 Nietzsche, Friedrich, Aldus sprak Zarathoestra, P. Endt en H. Marsman vert. (Amsterdam 1985) 199. 
76 Ibid., 201.  
77 Ibid., 200. 
78 Metafoor voor ‘de Kerk’, los van Jezus : “[…] a vicarious image that he actually beholds in place of a concept.”  
Hough, Sheridan, Nietzsche’s noontide friend. The self as metaphoric Double. (Pennsylvania 1997) 7.  
79 Nietzsche, Friedrich, Aldus sprak Zarathoestra, P. Endt en H. Marsman vert. (Amsterdam 1985) 201. 
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grondig van elkaar, en sluiten ze dus inhoudelijk-ontsluitend evenmin op elkaar aan, “ook al 

gaat het vierde deel met zijn gênante parodieën er een, zij het negatieve relatie mee aan.”80  

Deze stelling staat lijnrecht tegenover deze van Mariëtte Willemsen, die in Kluizenaar zonder 

god aanhaalt dat Nietzsche zijn Aldus sprak Zarathoestra benoemt als: “Een vijfde evangelie 

– dat is een rake karakterisering van een werk dat in veel opzichten doet denken aan de eerste 

vier boeken van het Nieuwe Testament. Nietzsches ‘(vijfde) evangelie’ doet denken aan de 

Bijbelboeken doordat Zarathoestra lijkt op Jezus. Beide personen zijn leraren, verkondigen 

een heilsgeschiedenis, hebben discipelen en spreken in gelijkenissen.”81   
 

 

 

 

 

 

 

Wiley Richards82 werkt in The Bible and Christian Traditions de bijbelse parallellen verder 

uit. In zijn voorwoord stelt hij dat het plot van Aldus sprak Zarathoestra zou gebaseerd zijn 

op de Bijbel. Immers zijn er talrijke situationele of persoonlijke parallellen, zoals bijvoorbeeld 

in het hoofdstuk van de koningen, waarbij de  “brothers James en John” [are] asked to sit on 

the left hand and right hand of Jezus in his kingdom.”83 Of in het hoofdstuk van de tovenaar 

bijvoorbeeld, waarbij Nietzsche genoeg informatie geeft via feiten, gebeurtenissen of zelfs 

details “to identify the magician as the apostle Paul.”84  

Ten tweede zijn er de sporen die erop wijzen dat elk van de vier delen van de Zarathoestra een 

centraal thema heeft in het leven en leringen van Jezus. “To cite one example, the opening 

verses of the Third part picture Zarathustra’s concern about his doctrine being endangered by 

tares sown within the wheat. The biblical reference can be found in Matthew 13:24-30 which 

records a warning by Jesus that tares a poisonous grain that gives the appearance of wheat, 

had been sown by an enemy among the wheat.”85  

Ten derde zijn er de talrijke ‘inhoudelijke of specifieke gelijkenissen’ zoals bijvoorbeeld bij 

de Proloog van Nietzsche en de proloog bij het Nieuwe Testament volgens Johannes, of nog 

bijvoorbeeld in het detail dat Zarathoestra het licht is, “as is said of Jesus in John 1:4.”86 Of 

bijvoorbeeld na de proloog, “He then directs the imagery tot the Genesis story of Adam and 

Eve and their fall into sin. This is symbolized by the fall of the tight-rope walker.”87 

                                                           
80 Janz, Curt Paul, Friedrich Nietzsche. Complete biografie. II. Periode van de vrije filosofie, Erkenning, Het 
tragische levenseinde. C. Walraven Vert. (Baarn 1990) 129. 
81 Willemsen, Mariëtte, Kluizenaar zonder God. (Amsterdam 1997) 169. 
82 Dr. Prof. [Em.] of Christian history at the Florida Baptist Theological College in Graceville, Florida. (1932-2017) 
83 Richards, Wiley W., The bible and Christian traditions. Keys to understanding the allegorical subplot of 

Nietzsche’s Zarathustra (New York en Bern en Frankfurt am Main en Paris 1990) 1. 
84 Ibid., 2. 
85 Ibidem. 
86 Ibid., 3. 
87 Richards, Wiley W., The bible and Christian traditions. Keys to understanding the allegorical subplot of 
Nietzsche’s Zarathustra (New York en Bern en Frankfurt am Main en Paris 1990) 4. 
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Tot slot nog de thematische overeenkomst. “The outline of Thus spake Zarathustra follows 

four central themes in the Bible. The prologue gives an overview of the superman’s work.  

The First part presents Zarathustra as the childlike critic, the Second part portrays him as the 

teacher, the Third part as the overcomer, and the Fourth Part as ruler in his own realm.88 

Richards besluit dat “At times the Zarathustra model parodies the life and principal of Jesus, 

at other times it parallels them, and at other times it directly contradicts them.”89 

 

“Nietzsche wijst er herhaaldelijk op, dat Christus geen geloofsleer verkondigt, maar een 

andere evangelische levenswijze voorschrijft.”90 Waarin Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص in opvallende wijze 

verschilt van Christus, is het - vredevol - willen boeken van geografische terreinwinst of zelfs 

militaire volkerenstrijd onder de banier van een godsdienst. “Christus had geen imponerende 

overwinning op het oog; de macht interesseerde hem niet […] De latere Kerk heeft, volgens 

Nietzsche, de verovering van de aarde en aldus de wereldlijke macht tot doel, en verloochent 

daarom Christus' boodschap, zodat Nietzsche ze als de antichrist beschouwt.”91  

Het moet in die context worden aangestipt dat Nietzsche sinds zijn vroege soldatentijd grote  

bewondering heeft gekoesterd voor grote veldheren of nietsontziende strijd op het slagveld, 

met inbegrip van kracht, moed en zelfopoffering voor wat noodzakelijk (doel) is. Dat staat 

nogal haaks op het christendom die veeleer de tegenovergestelde waarden zoals vroomheid, 

deemoedigheid en geweldloosheid predikt. 

 

Vooral het volgende zit Nietzsche dwars: dat de mens naar boven kijkt en niet voor zich uit. 

Volgens Nietzsche moet de mens zijn eigen toekomst meer richting gaan geven zonder een 

god, terwijl het christendom juist een richtinggevend hiernamaals belooft, waarbij alle aardse 

onvolmaaktheden zoals ziekte, armoede of ouderdom afwezig zijn, iedereen eindelijk gelijk 

zal zijn door een zekere beloning of straf in het hiernamaals, en waar al de overledenen op ons 

wachten. Volgens Nietzsche moeten Christus' woorden symbolisch opgevat worden: “Het 

ware en eeuwige leven, het Godsrijk, de verrijzenis zijn slechts beelden die een vergeestelijkte 

gemoedstoestand aanduiden, waarbij de materiële begrippen van ruimte (persoon) en van tijd 

(vergankelijkheid) […], boven de stoffelijke wereld verheven, met het bewustzijn vormloos 

en eeuwig te zijn; de verrijzenis is dan de overgang tot deze innerlijke gesteldheid.”92  

                                                           
88 Ibidem. 
89 Ibidem. 
90 Henrard, Roger, Menno ter Braak in het licht van Friedrich Nietzsche. (Hasselt 1963) 84. 
91 Ibid., 85. 
92 Henrard, Roger, Menno ter Braak in het licht van Friedrich Nietzsche. (Hasselt 1963) 86. 
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Nietzsche is dat aangeven van een innerlijke gesteldheid wellicht beu en mogelijks laat hij 

daarom Zarathoestra theatraal evoceren wat Nietzsche beu is te herhalen: de innerlijke groei 

in wijsheid en inzicht laat op het einde van Aldus sprak Zarathoestra de lijdende hoofdfiguur 

verworden tot Übermensch en - uiteindelijk - tot enige, echte boven-aardse zon93, die uitstijgt 

boven alles en iedereen als totaal ‘verlost’: initieel leven gevend en ultiem optimistisch. 

 

Verlossing 

 

Ook André van der Braak94 volgt de metaforische plotontwikkeling zoals hierboven gesteld: 

“Ik kies ervoor om Also sprach Zarathustra te interpreteren als […] de voortdurende 

geschiedenis van een steeds weer uitgestelde verlossing.”95 en stelt dat de Zarathoestra: “[…] 

niet zozeer een inhoudelijke filosofische these met een uniforme betekenis”96 is, maar wel de 

“notie die erop gericht is om bevrijding en verlossing teweeg te brengen […]”.97  

Tevens als verlossing van Nietzsche’s gespletenheid door het niet aankunnen van de echte 

werkelijkheid: “Het verwonderlijke gedachtenspel, waarbij Nietzsche en zijn Zarathustra 

voortdurend in elkaar overvloeien en zich weer van elkaar los maken – de geheime list, 

waardoor Nietzsche het tragische conflict van zijn leven oplost, niet zonder God te kunnen 

leven en toch God te moeten loochenen.”98 

Er was inzake het begrip verlossing beslist een invloed van Arthur Schopenhauer,99 met zelfs 

een oosterse kijkrichting via een “greep naar de boeddhistische, om het Nirwana draaiende 

gedachte”100, en waarbij door Schopenhauer een theorie van de Wil-tot-leven wordt geschetst.  

Dat is wellicht niet zijn grootste verdienste, doch wel dat deze pessimistische filosoof, ‘als 

opvoeder’101, Nietzsche en Wagner102 samenbracht door hun interesse in Die Welt als Wille 

und Vorstellung,103 en dus als intellectuele katalysator heeft gefungeerd. 

                                                           
93 In de parabel Het teken, helemaal aan het einde van het vierde deel van Aldus sprak Zarathoestra. 
94 Sinds 2012 verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, sinds 2021 als hoogleraar Comparatieve 
filosofie van de religie. https://www.avdbraak.nl/home/, pagina laatst bezocht op 2 december 2022.    
95 Braak van der, André, Hoe men wordt wat men is. (Budel 2004) 183. 
96 Ibid., 184. Overigens met behulp van een overvloed van beeldenstroom, beeldrijke woorden, metaforen. 
97 Ibidem. Via redevoeringen en liederen door Zarathoestra uitgesproken of gezongen, via orale verspreiding. 
98 Salomonson Reddingius, Een weg tot Nietzsche. (Den Haag, 1950) 126. 
99 Duits filosoof (1788-1860). https://historiek.net/arthur-schopenhauer-filosoof/77634/, Bron bezocht op 27 
juli 2022.  
100 Janz, Curt Paul, Friedrich Nietzsche. Complete biografie. II. Periode van de vrije filosofie, Erkenning, Het 
tragische levenseinde. C. Walraven Vert. (Baarn 1990) 134. 
101 Nietzsche schreef een essay, Schopenhauer als opvoeder, die is vervat in zijn Oneigentijdse beschouwingen. 
102 Componist (1813-1883) wiens harmonische, dramatische vernieuwingen […] een blijvende invloed hebben 
gehad.” in: https://classicstogo.nl/features/componist-richard-wagner/, pagina laatst bezocht op 27 juli 2022.    
103 Enerzijds vanuit de topic esthetica (muziek) en anderzijds de ethiek (wil) waarover zij graag discussieerden. 

https://www.avdbraak.nl/home/
https://historiek.net/arthur-schopenhauer-filosoof/77634/
https://classicstogo.nl/features/componist-richard-wagner/
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Al snel blijkt Nietzsche een academisch werkpaard voor de zaak van Wagner, om na verloop 

van tijd afvallig te worden104 tegenover de Meister die hij eerst bewonderd105 en bejubeld had.  

Daarnaast zijn er nog genoeg beïnvloedende figuren geweest die Nietzsche kon smaken zoals 

ondermeer Caesar, Alexander de Grote of Napoleon.106 Ook auteurs waarvan we weten dat hij 

die las, zoals Dante, Goethe of Stendhal,107 of antieke werken zoals Empedocles’ Katharmoi 

of Plato’s Politeia.108 Ook werken over biologie109 of psychologie-romans110 kunnen invloed 

gehad hebben op Nietzsche.        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op persoonlijk vlak speelde de liefde Nietzsche parten. Wat we met zekerheid weten is een 

mislukt huwelijksaanzoek bij Lou Salomé111, en wat we ook feitelijk weten is de woede en het 

verdriet die hij voelde na de breuk met haar. Vanuit een briefwisseling in die periode stipt 

Paul van Tongeren112 een “rouwproces [aan] dat zich uitstrekt over de ganse Zarathoestra”.113  

Anderen veronderstellen dat Nietzsche heimelijk verliefd was op Cosima Wagner. Feit is dat, 

als Wagner sterft - en vlak voor Nietzsche zelf geestelijk zou instorten - Nietzsche Cosima 

ophemelt en zijn strijdbijl tegen Wagner begraaft. Hij prijst de weduwe hoog als “’the only 

woman I have ever revered’ and ‘by far the noblest person in the world’. […] His encounter 

with Cosima-Ariadne, he described as ‘the only time I found my equal’. Cosima, however, 

had no desire to see it this way. […] One may wonder whether, by consistently ignoring him, 

the iron lady of Bayreuth contributed to his tragic fate. Nietzsche himself must have believed 

it to be so. According to the records of the Jena mental asylum for 27 March 1889, he 

declared: ‘It was my wife Cosima Wagner who brought me here.’”114 

                                                           
104 Nietzsche’s geestdrift verdween tijdens de Bayreuth Festspiele (1876). Hij verketterde Wagner als decadent  
door een teveel Völkische beweging, antisemitisme en een wending naar religieus sentiment in diens Parsifal. 
105 Prees Wagner in het tweede deel van de Geboorte van de Tragedie en ook in het essay Wagner in Bayreuth. 
106 Nietzsche, Friedrich, De antichrist. Vloek over het christendom. Pé Hawinkels vert. (Amsterdam 1989) 110. 
107 Nietzsche las graag Beyle’s boek over het leven van Napoleon, ook las hij meermaals Het rood en het zwart. 
Realistische roman, gaat over een idealistische jongeman die verliefd wordt op een getrouwde dame van stand. 
108 Babich, Babette, Becoming and Purification. Empedocles, Zarathustra’s übermensch, and Lucian’s Tyrant. 
(Fordham 2014). https://research.library.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1062&context=phil_babich   
109 Babich, Babette, Nietzsche and Darwin, https://research.library.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=-
1003&context=phil_papers, pagina laatst bezocht op 6 augustus 2022.  
110 De psycholoog ontmaskert en legt bloot, wat Stendhal goed kan, volgens Nietzsche. Stendhal maakt scherpe 
analyses waarin de lezer moet leren over gevoelens, gedachten, gewaarwordingen of verlangens van mensen. 
Achtergrondliteratuur hierbij aangeraden is van Gabriëls, A.J.C.M., ‘De romanticus als neuroticus. Stendhal op 
de divan’ in: Biografie Bulletin Jaargang 4. Werkgroep Biografie. (Amsterdam 1994). 
111 Nietzsche deed haar een huwelijksaanzoek. Zij verkoos echter een relatie met Nietzsche’s vriend, Paul Rée. 
112 Was hoogleraar Ethiek (Nijmegen, Leiden, Leuven), met grote interesse in de deugdethiek van Aristoteles en 
vooral in het nihilisme van Nietzsche. Bron: https://paulvantongeren.nl/, pagina laatst bezocht op 26 juli 2022. 
113 Tongeren, Paul van, Zarathustra in Nietzsches Briefen. In: Jahrbuch Nietzscheforschung Vol. 28 Issue 1. 
(Berlin en Boston 2021). https://doi.org/10.1515/NIFO-2021-005    
114 Köhler, Joachim, Nietzsche & Wagner. A lesson in subjugation. Ronald Taylor vert. (New Haven en London, 
1998) 172-176. 

https://research.library.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1062&context=phil_babich
https://research.library.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=phil_papers
https://research.library.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=phil_papers
https://paulvantongeren.nl/
https://doi.org/10.1515/NIFO-2021-005
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Het in Aldus sprak Zarathoestra opvoeren van alle lijden voor het ‘Amor Fati’115 en de ‘zelf-

overwinning’116 kan - volgens mij - vanuit liefdesperikelen of rouwen verklaard worden, maar  

Nietzsche verwijst naar de functie van de Zarathoestra voor hemzelf in zijn correspondentie.117  

In elk geval betekende de Zarathoestra voor Nietzsche een benodigd ‘van zich afschrijven’118, 

gelet op zijn wankele gezondheidstoestand en emotioneel welzijn, zonder enige erkenning.119  

Ofschoon Nietzsche tijdens zijn leven fysieke en geestelijke strijd kende, vond hij volgens mij  

de kracht om al die ervaringen te boven te komen120, en zelfs om te buigen tot zijn ‘genezing’,  

door het schrijven van Also sprach Zarathustra, als “[…] de uit zijn toekomstdroom geboren 

drager en verwerkelijker van die toekomstdroom […] te levend om ooit te kunnen sterven”121:   

“This book […] seems to me like my last will and testament. It contains an image of myself in 

the sharpest focus, as I am, once I have thrown off my whole burden. It’s poetry, and not a 

collection of aphorisms.”122 en “behind all […] words stand […] my whole philosophy.123 

Nietzsche blijkt kind van zijn tijd, minstens ook gekenmerkt door het utopisch denken, dat 

antwoord wil bieden op de traditie die moet verdwijnen en op een verzakende moderniteit. 

Nietzsches Zarathoestra roept daarom op124 tot verantwoordelijkheid, vanuit de inherente en 

de existentiële bestaansschuld125: “Ik leer u de Übermensch. De mens is een wezen dat over-

wonnen moet worden. Wat hebt gij gedaan om het te overwinnen?”126 

                                                           
115 “[…] - wat verleden is aan de mens, verlossen en al 'het was' herscheppen, tot de wil spreekt: ‘Maar heb ik 
het gewild! Zo zal ik het willen – […]” Friedrich Nietzsche, Aldus sprak Zarathoestra, Wilfred Oranje vert. 
(Amsterdam 1996) 199. Nietzsche huldigt het ‘Amor Fati!’ als verzoening met ‘de eeuwige terugkeer’-gedachte. 
116 Zowel een kracht vanuit Nietzsche en z’n Zarathoestra, maar tevens opdracht voor de ganse mensheid: géén 
wil tot waarheid máár een wil tot macht. Nietzsche, Friedrich, Aldus sprak Zarathoestra, P. Endt en H. Marsman 
(Amsterdam 1985) 98 - 100. 
117 “Zarathustra is zijn redder in nood.” Tongeren, Paul van, Zarathustra in Nietzsches Briefen. In: Jahrbuch 
Nietzscheforschung Vol. 28 Issue 1. (Berlin en Boston 2021). https://doi.org/10.1515/NIFO-2021-005    
118 “[…] dat het mijn bemoedigingsboek is – verder duister, onbegrijpelijk en belachelijk voor iedereen.”, schrijft 
Nietzsche op 2 september 1884. Salomonson, Reddingius, Een weg tot Nietzsche (Den Haag 1950) 140. 
119 Nietzsche schrijft op 17 juni 1887 wat ontredderd aan Overbeck: “Na zulk een aanroep als mijn Zarathustra 
was – uit het innerlijkste van de ziel – geen enkel antwoord te horen, niets, niets, altijd alleen de geluidloze, nu 
duizendvoudig geworden eenzaamheid, dat heeft iets boven alle begrippen verschrikkelijks, daar aan kan de 
sterkste ten gronde gaan – ach en ik ben niet de sterkste. Het is mij sindsdien of ik dodelijk ben gewond – ik 
begrijp niet dat ik nog leef.” Ibid., 141. 
120 Het vierde deel van de Zarathoestra toont misschien wat Nietzsche in het echte leven niet lukte: namelijk 
echte, blijvende leerlingen - en dus dichtbije, trouwe vrienden die hem begrijpen en liefhebben - verzamelen. 
121 Ibidem. 
122 Nietzsche, Friedrich, Selected letters of Friedrich Nietzsche. Christopher Middleton ed. en transl. (Chicago 1965) 207. 
123 Ibid., 213. 
124 Er is uiteraard ook nog ‘de eeuwige wederkeer’ die via een ‘minder-spectaculair’ raadsel wordt meegeven. 
Dat eeuwige-wederkeer-idee geeft weer dat enkel diegene die zijn leven zo liefheeft dat hij kan willen dat het 
zich eeuwig en identiek zou herhalen, enkel deze mens volmondig ‘Ja!’ zegt tegen ‘het Leven’ in: ‘Van visioen 
en raadsel’, Friedrich Nietzsche, Aldus sprak Zarathoestra. P. Endt en H. Marsman (Amsterdam 1985) 127  - 131. 
125 De schuld die je hebt door het bestaan cadeau te krijgen: om te mogen bestaan heb je een schuld uitstaan. 
https://www.zustersvandenekamp.nl/inspiratie/item/voor-god-een-mens-onschuldig, laatst bezocht op 1 juli 2022.  
126 Friedrich Nietzsche, Aldus sprak Zarathoestra, Wilfred Oranje vert. (Amsterdam 1996) 13. 

https://doi.org/10.1515/NIFO-2021-005
https://www.zustersvandenekamp.nl/inspiratie/item/voor-god-een-mens-onschuldig


18 

 

“Ziet, ik leer jullie de Bovenmens!127 De Bovenmens is de zin der aarde. Moge jullie wil 

zeggen: de Bovenmens zal de zin der aarde zijn!”, preekt en fulmineert Zarathoestra128 in een  

geloofsboek waarbij men dermate moet meedenken én mee-invullen als lezer, dat het kan 

gebeuren dat een openbaring die zoveel nieuw geloof129 en andere bekering zoekt, de self-

fullfilling prophecy ‘voor allen en niemand’ waarmaakt: te moeilijk voor de mainstream, en niet 

academisch genoeg voor geleerden.                                     

Aldus sprak Zarathoestra is daarom het best traag te lezen. De poëtische schrijfstijl dwingt 

daartoe. Nietzsche-kenner Paul van Tongeren stipt aan dat Nietzsche eigenlijk op zoek was  

naar een nieuwe schrijfstijl130, omdat zijn vorig werk131 niet zo goed verkocht.132 Dat deed 

Nietzsche denken dat mensen zijn aforismen niet meer smaakten. Aldus sprak Zarathoestra 

kón, ja móést, een nieuw begin worden: iets totaal anders.133  

Maar de immense opeenstapeling, bladzijde na bladzijde, deel na deel, vol van metaforen, en 

nadien dithyramben134, het aantal persiflages of parodiëringen bleek te veel van het goede en 

eerder onverteerbaar voor het toenmalige leespubliek, net als de inhoudelijke boodschap van 

de eeuwige wederkeer en de Übermensch was voor die gespleten eeuw135, die wellicht minder 

Verlicht was dan Nietzsche durfde dromen.  

In Ecce homo, al dan niet wijzer - en minder of meer ontnuchterd - vergoelijkt Nietzsche dat 

de Zarathoestra er beslist gekomen is voor een meer toekomstige tijd.136 Dit staat niet in groot 

contrast tegenover zijn erg ambitieuze verwachting als je de volgende zin leest, aan Overbeck 

geschreven, op 21 mei 1884: “Ik heb niets bereikt, wanneer gedurende tientallen eeuwen bij 

mijn naam niet de hoogste geloften zullen worden afgelegd.” En in zijn Ecce Homo wordt het 

ontegensprekelijk grotesk uitgesproken: “Mijn taak: een ogenblik van hoogste zelfbezinning 

der mensheid voor te bereiden… een ‘grote middag’, waarin zij voor het eerst de vraag van 

het ‘waarom?’ en het ‘waartoe?’ als geheel stelt.”137  

                                                           
127 Bovenmens is de vrije vertaling (Nederlands) van de Übermensch (Duits). 
128 Friedrich Nietzsche, Aldus sprak Zarathoestra, Wilfred Oranje vert. (Amsterdam 1996) 13-14. 
129 De prediking van de Übermensch is Zarathustra’s onmiskenbare doel: “’Dood zijn alle goden: nu willen wij, 
dat de Übermensch leve’” Ibid., 73. 
130 Gezondheidsproblemen en schrijven tijdens wandelingen leidden eerder tot de aforistisch-nietzscheaanse schrijfstijl. 
131 De vrolijke wetenschap (1882). 
132 Tongeren, Paul van, Zarathustra in Nietzsches Briefen. In: Jahrbuch Nietzscheforschung Vol. 28 issue 1. 
(Berlin en Boston 2021). https://doi.org/10.1515/NIFO-2021-005    
133 Een geloofsboekstijl in plaats van aforismen, die tevens ‘weinig respons’ had in Nietzsche’s ‘bewuste’ leven.    
134 Koorlied met fluitbegeleiding ter ere van Dionysus. Meer artistieke vorm van lofzang, verdeeld in strofen en 
antistrofen. Bron: https://stilus.nl/oudheid/wdo/GRIEKEN/AUT/DITHYRAM.html, laatst bezocht op 27 juli 2022. 
135 Spanning tussen geloof en wetenschap maakte barsten in het geloof, maar het christendom bleef aanwezig.  
136 “...duizenden jaren in mijn naam zullen komen” Tongeren, Paul van, Zarathustra in Nietzsches Briefen. In: 
Jahrbuch Nietzscheforschung Vol. 28 Issue 1. (Berlin en Boston 2021). https://doi.org/10.1515/NIFO-2021-005    
137 Salomonson, Reddingius, Een weg tot Nietzsche (Den Haag 1950) 287. 

https://doi.org/10.1515/NIFO-2021-005
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“And do you cry over that which has passed?                                                                                                               

I swear to you, if there was any good in it, it would have stayed.”138 

 
De islam 

 
Europa, dat is volgens Nietzsche helaas foute boel na een eeuwenlang christendom: louter 

decadent door onnatuurlijke waarden en op weg naar onvermijdelijk nihilisme als resultante.  

 “In the winter of 1881139, Nietzsche wrote to his friend Peter Gast,140 ‘Ask my old camerade 

Gersdorff whether he would like to go with me for one or two years to Tunis […] - I want to 

live among Muslims for a good long time, especially where their faith is the strongest: in this 

way I expect to sharpen my judgment and my eye for everything European.’”141  

Almond142 benoemt Nietzsche’s islam als “ultimately vacuous […] it first and foremost serves 

a combative, antagonistic function… but never emerges as an object of interest in itself     ”143,  

maar als een “temporary ally in his fight against Christianity and European modernity.”144 

Dat is goed na te speuren: “four related categories: Islam’s ‘unenlightened’ condition with 

regard to women and social inequality, its perceived ‘manliness’, its non-judgmentalism and 

its affirmative character…”145. Affirmatief karakter, omdat Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص - tegenover de man 

van Nazareth gesteld - sterker is, een echte volksleider die leeft voor een hoger doel op aarde. 

Iemand die de wil tot macht, maatschappelijk en geografisch, in daden laat zien en de oorlog 

als instrument daarvoor niet schuwt, “from binding convictions, which he diagnoses as a sign 

of strength and associates with the psychological type that Zarathustra represents.”146  

                                                           
138 Analogie met ‘Amor Fati’: het voorbije maakt plaats voor het toekomstige; zonder verdriet, schaamte of schrik. 
139 Dat is één jaar vóór het schrijfproces - van het eerste deel - van Aldus sprak Zarathoestra aanvang zal nemen. 
140 “It is difficult to resist the tempting hypothesis: that had Nietzsche’s breakdown not been immanent, we 
would have seen a work dedicated to Islam from his own pen.” Almond, Ian, Nietzsche’s Peace with Islam. My 
Enemy’s Enemy is My Friend in: German Life and Letters Vol. 56. No.1. (Qatar 2003) 51. DOI:10.1111/1468-
0483.00242  
141 Groff, Peter S., Nietzsche and the Falāsifa. (Berlin en Munich en Boston 2020) 333. 
https://doi.org/10.1515/9783110606478-021 
142 Professor World Literature aan de Georgetown University USA. Bron: https://gufaculty360.georgetown.edu-
/s/contact/0033600-0014TX6WAAW/ian-almond, pagina laatst bezocht op 11 augustus 2022. 
143 Almond, Ian, Nietzsche’s Peace with Islam. My Enemy’s Enemy is My Friend in: German Life and Letters Vol. 

56. No.1. (Qatar 2003) 51. DOI:10.1111/1468-0483.00242 
144 Ibid., 338. 
145 Ibidem. 
146 Saarinen, Sampasa Andrei, Nietzsche, religion, and Mood. in: Monographien und Texte zur Nietzsche-
Forshung. Band 71. (Berlin en Boston 2019) 240. 
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Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص 

 

Nietzsche blijkt gefascineerd door het blindelingse geloof en gegroeide succes van de islam.  

Naast het bij Nietzsche aanwezige respect voor de figuur van Mohammed 147 ملسو هيلع هللا ىلص, zie eerder 

vermeld148, als de laatste in een reeks van profeten en als boodschapper van God, is er ook de   

intentionele line-up met de a-christelijke Jezus149 te ontwaren - de man uit Nazareth - voor 

wie Nietzsche eveneens respect had150 en die hij zelfs de enige christen noemde.151  

Jezus “bidt, hij lijdt, hij heeft lief met diegenen, in degenen die hem kwaad doen. […] Je niet 

verzetten, niet fulmineren, niemand verantwoordelijk stellen…Nee, zelf tegen het kwaad geen 

verzet bieden – het liefhebben…”152 Nietzsche kijkt in oostelijke richting naar een ‘sterkere’.  

Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص staat geschiedkundig bekend als hervormer153. Volgens de overlevering hield 

Hij van eenvoud en medemens, kon Hij omgaan met theologie of moraal en maatschappelijke 

zaken, had Hij een uitmuntend karakter en was Hij welgemanierd in elk contact.154  

Nietzsche ziet het christendom door valselijk toedoen van Paulus155 evolueren naar een fout 

machtsinstituut156: “Waar hij behoefte aan had was macht […] – hij kon begrippen, leren en 

symbolen slechts gebruiken in zoverre je er massa’s mee kon tiranniseren en kuddes vormen.”157 

Van machtsdrang gesproken; ook in het Oosten blijkt een ‘copy paste’ van belang: “Wat was 

het enige dat Mohammed later aan het christendom ontleende? Paulus’ uitvinding, zijn middel 

tot priesterlijke tirannie, tot kuddevorming: het geloof in de onsterfelijkheid – dat wil zeggen 

de leer van het ‘oordeel’…”158  

                                                           
147 ‘Saw’ of ‘Vrede zij met hem’ is een uitdrukking van respect na het horen, zeggen of schrijven van de Profeet. 
148 In De Antichrist adviseert Nietzsche een ‘vrede en vriendschap’ met de islam. In Morgenrood onderstreept 
Nietzsche dat Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص één van de vier grootste mannen aller tijden is. Zie bij annotaties bij Caleidoscoop. 
149 Terwijl Jezus in het christendom wordt gezien als zoon van God en aan diens rechterhand zit, geboren uit de 
maagd Maria, bekijkt de islam Jezus enkel als één der profeten, en geeft hem dus geen goddelijke afstamming. 
150 “Deze blijde boodschapper stierf zoals hij had geleefd, zoals hij onderwezen had niet om de mensen te 
verlossen, maar om te laten zien hoe je moest leven. […] Hij verzet zich niet, hij komt niet op voor zijn recht, hij 
verzet geen stap om het uiterste van zich af te houden, sterker nog, hij lokt het uit…” Nietzsche, Friedrich, De 

antichrist. Vloek over het christendom. Pé Hawinkels vert. (Amsterdam 1989) 55-56. 
151 “In de grond is er slechts één christen geweest, en die stierf aan het kruis.” Ibid., 60.  
152 Ibidem. 
153 Diverse Koranverzen benadrukken dat Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص geen godsdienststichter was, doch wél ‘oproeper' om 
terug te keren naar ‘de oorspronkelijke religie’ en om zwaarwichtig te waarschuwen voor de ‘dag des oordeels’. 
154 Zo kan het worden samengevat vanuit de overlevering en de propagatie ‘De dienaar van Allah (swt) en Zijn 
boodschapper ملسو هيلع هللا ىلص ’ (Al-Bukhari) , zoals het dagelijks wordt uitgesproken en bevestigd via enerzijds de Shahada of  
geloofsbelijdenis, en anderzijds via elk gebed die de moslim verricht.  
155 “In Paulus is het tegendeel belichaamd van het type van ‘de blijde boodschapper’ […].” Nietzsche, Friedrich, 
De antichrist. Vloek over het christendom. Pé Hawinkels vert. (Amsterdam 1989) 66  
156 “”Met Paulus deed andermaal de priester een greep naar de macht.” Ibid., 67 
157 “Het type van de verlosser, de leer, de praktijk, de [zin van de] dood, zelfs wat na de dood komt.” Ibid., 66. 
158 Uiteraard betreft het laatste oordeel een afweging en berechting van elk mensenleven. Volgens Nietzsche is 
het leven na de dood vooral een voorgespiegelde leugen in functie van de priesterlijke macht. 
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Dit alles veronderstelt dus een leven na de dood159, en dat dus zowel in het Westen als Oosten. 

Hiermee wordt volgens Nietzsche ‘het zwaartepunt van het leven’ niét meer, of niét langer in 

het leven zélf gelegd, maar verschoven naar een onzichtbaar hiernamaals als groteske leugen, 

als vervalsing, als geloofsleer volstrekt tegennatuurlijk en dus als een immense schandvlek. 

Ondanks Nietzsche’s groot respect voor Mohammed 160 ملسو هيلع هللا ىلص blijkt de islam ook decadent.161 

 

Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص is én blijft echter “de man die door God gekozen werd om zijn Openbaring te 

ontvangen en te verkondigen. De moslims vereren Hem boven alles, beschouwen hem als een 

spirituele meester, maken er een ideëel, ja zelfs bijna hemels wezen van. Nochtans was de 

profeet een mens, die een aards leven geleid heeft. Hij heeft […] gestreden. Hij heeft een 

beroep uitgeoefend. Hij was verschillende keren gehuwd en had talrijke afstammelingen.”162 

Maar wie hij ook was, hij wordt beschouwd als na te volgen model163. Het komt erop aan in 

zijn voetsporen te stappen, zijn richting te volgen, het pad, de Sunna.”164 

“Volgens bepaalde historici, zoals de Tunesiër Hichem Djaït165, zou de naam van de profeet 

onbekend zijn. Mohammed zou een eretitel zijn […]. Volgens bepaalde bronnen was de naam 

van de Profeet misschien Qutham, […] het verwijst naar wie vrijgevig is met zijn deel van de 

buit.”166 In elk geval herhaalt de Koran meermaals dat Hij een gezant van Allah (swt) is.167  

Het is waarschijnlijk168 dat Mohammed grote ambities koesterde voor de vele stammen op het 

Arabische Schiereiland. Hij wilde hen bekeren tot de Islam, wat later is geschied. 

                                                           
159 “Het rijk der hemelen is […] in het hart, niet iets dat boven de aarde of na de dood aan de orde komt.” 
Nietzsche, Friedrich, De antichrist. Vloek over het christendom. Pé Hawinkels vert. (Amsterdam 1989) 55. 
160 Zarathoestra’s hart gaat uit naar hij die gevaarlijk leeft, die bereid is te sterven voor zijn ideaal, die zich 
opoffert voor de wereld, enzoverder. Friedrich Nietzsche, Aldus sprak Zarathoestra. (Amsterdam 1996) 29. 
161 Onnatuurlijk moraliseren en preken over wat niet bestaat hindert het Amor Fati en de komst van de Übermensch. 
162 Benzine, Rachid, De Koran uitgelegd. Benoit Lannoo vert. (Amsterdam 2017) 37. 
163 “Het grote dilemma van een moslim bestaat er juist in dat hij naar een haast goddelijke perfectie streeft 
terwijl hij weet dat hij deze nooit kan bereiken. […] Een zekere nostalgie naar de ‘eerste tijden van de islam 
brengt moslims er vaak toe te willen leven zoals ten tijde van de Profeet. […] Het is een onbereikbaar doel en 
het zadelt moslims op met een permanent schuldgevoel: de ene voelt zich ongemakkelijk omdat hij nooit het 
niveau van de Profeet kan bereiken, en de ander omdat men hem voortdurend verwijt dat hij de profeet 
onvoldoende imiteert.” Ibid., 44. 
164 Ibidem. 
165 Franse Islam-historicus. Bron: https://www.fayard.fr/auteurs/hichem-djait, laatst bezocht 11 augustus 2022.  
166 “Alles wat we weten, komt uit de islamitische traditie […] het geheel aan teksten die door moslimgeleerden 
sinds de negende eeuw van onze gebruikelijke tijdsrekening werden verzameld, erkend en bevestigd als zijnde 
officiële en rechtmatige bronnen.” Benzine, Rachid, De Koran uitgelegd. B. Lannoo vert. (Amsterdam 2017) 38. 
167 Soera 48 - v. 29, Soera 3 - v. 144, Soera 33 - v. 40, Soera 47 - v. 2, Soera 61 - v. 6, Ibidem. 
168 “De meeste biografische gegevens over Mohammed zijn afkomstig van islamitische kroniekschrijvers […] uit 
de eerste eeuwen van de islam. […] Naast deze teksten bestaan er ook duizenden hadith: dit zijn 
gebeurtenissen en uitspraken die aan de profeet worden toegeschreven en die gedurende de eerste eeuwen 
van de islam werden opgetekend en verzameld. […] De vraag is dus niet zozeer of die verhalen ‘correct’ zijn […] 
Het komt er vooral op aan te begrijpen in welke context deze verhalenschat – vele jaren na de dood van 
Mohammed – werd samengesteld, hoe zij de begintijd van de islam gereconstrueerd heeft en hoe zij aldus aan 

https://www.fayard.fr/auteurs/hichem-djait
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The perfect man 

   

“It should be noted that Muslims have often considered their Prophet as a sort of Overman, 

‘the best of created beings’ according to some traditions, the incarnation of […] the ‘Perfect 

Human’ or ‘Universal Human’”169 waarover ook Nietzsche het heeft170, met dat verschil dat 

het bij moslims gaat over “a model of perfection on the path of spiritual realization”171 terwijl 

bij Nietzsche de Übermensch172 staat voor een ideaal die “humanity must set for itself and for 

its new generations”.173  

Nietzsche werpt zich eerder op als een vrijzinnige humanist in tegenstelling tot de moslims, 

voor wie de figuur van de Superman voor eens en altijd een representatie vindt in de Profeet 

van de islam, Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص, gekenmerkt door zijn medelijden en genade als moralistisch 

credo of kenmerk te noemen, en die óók het Europese christendom komt aanbevelen.  

Vergeet in die optiek juist niet dat Nietzsche het medelijden of genade als zwakte ziet en 

zodoende die anomalie gebruikt om beide godsdiensten als degeneratief te bestempelen. 

Vreemd genoeg houdt dat Nietzsche niet tegen om te kopiëren174 vanuit dat degeneratieve:  

“There are also parallels in the manner in which the idea of the Superman is revealed in Thus 

Spake Zarathustra and the history of early Islam. As in the case of the Prophet, Nietzsche’s 

protagonist in Thus Spake Zarathustra ascends a mountain, acquires knowledge at the age of 

40 - the age at which the Prophet ملسو هيلع هللا ىلص received his Quranic revelation - and comes down from 

the mountain with wisdom and love to share and faces hostility and cynicism.”175 

                                                           
de moslimgelovigen de noodzakelijke stichtingsverhalen aangeboden heeft.” Benzine, Rachid, De Koran 
uitgelegd. B. Lannoo vert. (Amsterdam 2017) 41-44. 
169 Medici, Francesco, Juhan’s Jihad and the Blond Beast. Ameen Rihani between Islamic Doctrine and 
Nietzschean Perspective in: Axes in the Philosophy of Ameen Al Rihani (Beirut 2017) 374.  
https://www.kahlilgibran.com/digital-archive/386-francesco-medici-juhan-s-jihad-and-the-blond-beast-ameen-
rihani-between-islamic-doctrine-and-nietzschean-perspective-louaize-press-2017-pp-364-411/file.html   
170 “It is worth noting that two of Nietzsche’s Supermen, Goethe as well as Napoleon, expressed their 
admiration for Islam. […] Nietzsche, like Wagner, also praised the Holy Roman Emperor Frederick II, calling him 
a “genius” and celebrating the fact that he fought the papacy while seeking ‘peace and friendship’ with Islam.” 
Ahmed, Akbar, Nietzsche’s superman and Islam (z. p. 2020). https://daily-times.com.pk/656674/nietzsches-
superman-islam-and-covid-19-part-i/, pagina laatst bezocht op 14 augustus 2022.    
171 “The founding aim of this doctrine is to show each believer how to become again that ‘Perfect Human’ who 
he/she was at origin, at the time of Creation. The ‘Perfect Human’ is therefore present in human beings only as 
an archetype, which moves away as one moves toward it, until it identifies itself with God.” Ibidem. 
172 “De naam Übermensch is niet door Nietzsche bedacht. Bij Goethe komt ze een paar maal voor […]. Ook bij  
anderen: Novalis, Hölderlin, Heine […] vast staat natuurlijk dat hij [Nietzsche] het bij Goethe heeft gezien.” 
Salomonson Reddingius, Een weg tot Nietzsche. (Den Haag, 1950) 289. 
173 Ahmed, Akbar, Nietzsche’s superman and Islam (z. p. 2020). https://dailytimes.com.pk/657020/nietzsches-
superman-islam-and-covid-19-part-ii/, pagina laatst bezocht op 14 augustus 2022.    
174 Zie hierboven reeds het behandelde opportunisme van Nietzsche inzake plot-ontleningen of adaptaties. 
175 Ahmed, Akbar, Nietzsche’s superman and Islam (z. p. 2020). https://dailytimes.com.pk/656674/nietzsches-
superman-islam-and-covid-19-part-i/, pagina laatst bezocht op 14 augustus 2022. 

https://www.kahlilgibran.com/digital-archive/386-francesco-medici-juhan-s-jihad-and-the-blond-beast-ameen-rihani-between-islamic-doctrine-and-nietzschean-perspective-louaize-press-2017-pp-364-411/file.html
https://www.kahlilgibran.com/digital-archive/386-francesco-medici-juhan-s-jihad-and-the-blond-beast-ameen-rihani-between-islamic-doctrine-and-nietzschean-perspective-louaize-press-2017-pp-364-411/file.html
https://daily-times.com.pk/656674/nietzsches-superman-islam-and-covid-19-part-i/
https://daily-times.com.pk/656674/nietzsches-superman-islam-and-covid-19-part-i/
https://dailytimes.com.pk/657020/nietzsches-superman-islam-and-covid-19-part-ii/
https://dailytimes.com.pk/657020/nietzsches-superman-islam-and-covid-19-part-ii/
https://dailytimes.com.pk/656674/nietzsches-superman-islam-and-covid-19-part-i/
https://dailytimes.com.pk/656674/nietzsches-superman-islam-and-covid-19-part-i/


23 

 

Nietzsche’s religiositeit 
 

 

 

 

Michels poneert dat “Although Nietzsche opposes all otherworldly, monotheistic religions, it 

is incorrect to say that Nietzsche proposes atheism as a solution.176 Religion, he contends, is 

an essential part of any healthy culture.”177 Nietzsche gelooft stellig dat het volk een (sterk) 

geloof nodig heeft. Anders gezegd: “The health and growth of a people is tied to its beliefs: 

the strong have faith; the weak have nothing.”, aldus Michels.178  

Nietzsche blijkt echter geen pleitbezorger te zijn van alle religies. Zeker niet van het christen-

dom bijvoorbeeld, omdat “Christianity is not only at odds with nature, but also with the very 

concept of what a religion should be. Good religions and just gods are those that reflect the 

needs of a people. Nietzsche refers to a desirable ruler-type as a Roman Caesar with Christ’s 

soul.”179 Duidelijke taal zonder meer volgens Michels: “He [Nietzsche] equates the Romans 

with strength and nobility and the Jews with its opposite, ressentiment par excellence.”180  

Vooral het Nieuwe Testament is decadent, Nietzsche’s voorkeur voor het Oude Testament is 

duidelijk: “[…] in the Old Testament he finds ‘great human beings, a heroic landscape, and 

something of the very rarest quality in the world, the incomparable naïveté of the strong heart; 

what is more, I find a people’. The New Testament did a great disservice to the great tradition 

of religion and faith that preceded it.”181 Er werd reeds aangehaald dat Nietzsche wars is van 

de priesterlijke kaste, die macht nastreeft, en omdat religie vooral “[…] an indispensable tool 

for the art of governance”182 blijkt te zijn, oppert Nietzsche de mogelijkheid van een andere 

en nieuwe soort machthebbers: “The philosopher […] as the man of the most comprehensive 

responsibility, who has the conscience for the over-all development of man - this philosopher 

will make use of religions for his project of cultivation and education […] whatever political 

and economic states are at hand.”183 

                                                           
176 “Although he is regarded as an atheist who revels in the death of god, nowhere does Nietzsche advocate an 

exclusively atheist agenda.” Integendeel, dat maakt van Nietzsche een ontheemde, vluchteling en een zwerver: 
“His Zarathustra, we should recall, was so bothered by the death of god that he retreated to the mountaintop 
where he remained in solitude for ten years.” Michels, Steven, Nietzsche and the religion of the future. Animus: 
A Philosophical Journal for Our Time 9 [Secularity and religion issue] (2004) 53. 
177 Ibid., 52. 
178 Ibid., 53. “Wanneer een volk nog aan zichzelf gelooft, heeft het ook nog zijn eigen god. […] – het projecteert 

zijn zelfbehagen, zijn machtsbesef in een wezen dat men hiervoor dank kan zeggen. Wie rijk is, wil weggeven, 
een trots volk heeft een god nodig om aan te offeren… “, geciteerd als staving voor de uitspraak van Michels,  
in: Nietzsche, Friedrich, De antichrist. Vloek over het christendom. Pé Hawinkels vert. (Amsterdam 1989) 23.  
179 Michels, Steven, Nietzsche and the religion of the future. Animus: A Philosophical Journal for Our Time 9 
[Secularity and religion issue] (2004) 53-54. 
180 Ibid., 56.  
181 Ibid., 57. 
182 Ibid., 58. 
183 Ibidem. 
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A religion of life and not of death  

 

Er werd al geduid dat Nietzsche bewondering had voor de islam, specifiek voor het sterke  

leiderschap, de succesvolle verbreiding, en in het bijzonder omdat de islam in zijn houding 

naar de wereld toe evenwichtiger en realistischer blijkt dan het christendom.  

Het christendom is – in tegenstelling tot de islam – gefocust op een (geheel)onthouding, op  

‘onnatuurlijk’ leven, eveneens op de wonderen of de verering van een oorspronkelijk nogal  

heidens aandoende dagenkalender vol gepropageerde heiligen.  

De islam blijkt – volgens Nietzsche – meer monotheïstisch dan het christendom omdat deze 

het niet heeft over (een verrijzenis van) de zoon van God of bijvoorbeeld de kwestie van de 

heilige Drie-eenheid184, die louter een dogmatische en theologische constructie blijkt en die in 

het echte leven zonder functie blijft. De priesters komen trouwens niet voor als intermediair in 

de islam. De relatie tussen Allah (swt) en gelovige is direct. Er is geen externe biechtvader. 

De verantwoordelijkheid komt zo op de schouders van de gelovige terecht die dapper moet 

zijn in zijn ‘grote jihad’185, de zelfvolmaking - in navolging van Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص - te zoeken.  

Dat is immers essentieel: het Leven leven zoals het is en trachten te excelleren in denken en 

doen, zonder enig inhouden of aarzelen en zonder vluchten of vermijden, terwijl dergelijke 

gedragingen in het christendom juist wel voorgehouden of aangemoedigd worden. 

Nietzsche neemt zijn kritiek op het christendom als grondgegeven zeer ernstig. Een opdeling 

in leven(gevend) en dood(brengend) wordt zelfs begripsmatig daartoe gehanteerd. Nietzsche  

schrijft via zijn Zarathoestra een apart stukje, ‘De predikers van de dood’ als de vermaledijde 

brengers van decadente levensverzaking, dus als giftige en levensbedreigende soort.186  

Toeval of niet, maar mijn inziens toch opvallend genoeg om deze minstens te vernoemen als 

mogelijke spitsvondigheid: in de Zarathoestra komt juist na dat tekstje een volgend stuk over 

‘Van krijg en krijgsvolk’187, die moeten speuren naar hun vijand en deze moeten opzoeken.  

Het lijkt wel of Nietzsche zelf ten strijde trekt of minstens daartoe oproept of ‘speecht’. Niet 

tegen een vijand aan de grenzen van een land, maar wel aan de grenzen van oor en verstand. 

Strijdend leven voor je (eigen) gedachten, en dapperheid en zelfs haat zijn daartoe, volgens 

Nietzsche, toegelaten. 

                                                           
184 Er bestaat één God in drie goddelijke entiteiten: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
185 Eigenlijk als innerlijke groei in wijsheid en inzicht, die feitelijk tegenover de ‘kleine jihad’ staat, met name het 
effectief vechten, strijd op leven en dood en zelfs mogelijk martelaarschap op de weg van Allah (swt). 
186 “Er zijn predikers des doods en de aarde is vol van hen aan wie afkering van het leven gepredikt moet 
worden.” in: ‘Van de predikers des doods’, Nietzsche, Friedrich, Aldus sprak Zarathoestra. Een boek voor 
iedereen en niemand. Wilfred Oranje vert. (Amsterdam 1996) 46-47. 
187 Ibid., 48-49. 
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Ahmad Karimi en Roy Jackson  

 

Dr. Ahmad Karimi188 onderzocht de reden voor Nietzsche’s optimistische kijk op de islam. 

Door de Wil-tot-macht en de Übermensch als concept te ontwikkelen wordt het duidelijk dat 

het morele denken van Nietzsche inherent mee-ontwikkelt. Een opdeling in ‘goed en kwaad’  

geschiedt tot een regelrechte kritiek op beknotting van de mens: de verlaging of vernedering, 

bij uitstek door het christendom bevorderd via een aanbevolen lijden tot zielenheil. Vanuit de 

door haar geproclameerde erfzonde zal, volgens Nietzsche, een dieptepunt bereikt worden na 

een eeuwenlange, omgekeerde moraal en door een optredend ressentiment van de zwakkeren. 

Dat is nogal wat anders dan waar de islam voor staat, volgens Nietzsche, die eerst en vooral 

door toepassing van een nodige perspectiviteit de islam juist kan en wil bekijken als meer dan 

zomaar een ludiek of exotisch-intellectueel uitstapje. Ook mag niet vergeten worden dat 

Nietzsche, als negentiende eeuwse denker, hield van mystieke wijsheid met meer aandacht 

voor hart en emotie, dan voor rede en logica volgens Karimi: “According to him [Nietzsche], 

Islam is a religion that recognizes the passion, will, selectivity, and authenticity of man and 

has an honest understanding of human nature, and a positive and realistic view of the world 

that is in line with Nietzsche's philosophy and especially the idea of the will to power.”189 
 

 

 

 

Het is nuttig om in deze context dr. Roy Jackson190, als auteur van het artikel ‘Nietzsche and  

Islam’, dat in een verzameld werk verscheen onder een gelijkluidende titel191, aan te halen. 

Jackson ziet Nietzsche’s gevoel voor kritiek en contingentie als wat de islam nodig heeft. In 

het begin van Jackson’s boek gaat het nog over Nietzsche en de islam maar al vlug handelt de 

inhoud enkel nog over de islam, in die zin dat Nietzsche wordt belicht vanuit zijn potentieel 

dat deze biedt om de islam tegen het licht te houden. Dat moet volgens Jackson gebeuren na 

de 9/11-aanslag in New York. Vanuit die dwingende bezinning kan het immers zo lijken dat 

de islam enkel nog een ideologie is, die zijn morele kracht (zijn Wil-tot-macht) gebruikt om te 

kunnen voortbestaan. Gezien Jackson vooral schrijft voor islamitische wetenschappers en het 

heeft over de (latere) invloed van Nietzsche op de islam(itische auteurs), zijn er bedenkingen 

te maken bij de door Jackson aangehaalde preferentie van Nietzsche voor de islam.  

                                                           
188 Assistant Professor of Religious Studies and Islamic Theology Department, Quran and Hadith University. Info 
via: https://occidentstudy.ihcs.ac.ir/article_6332.html?lang=en, pagina laatst bezocht op 9 december 2022. 
189 Ibidem. 
190 Reader in the Philosophy of Religion, reaching courses on Islam, Nietzsche, Greek philosophy, and 
philosophy of religion at the university of Gloucestershire. Info via: https://www.glos.ac.uk/staff/profile/roy-
jackson/, pagina laatst bezocht op 9 december 2022. 
191 Hoewel het boek meer over de islam in haar globaliteit handelt dan over Nietzsche of over diens filosofie. 

https://occidentstudy.ihcs.ac.ir/article_6332.html?lang=en
https://www.glos.ac.uk/staff/profile/roy-jackson/
https://www.glos.ac.uk/staff/profile/roy-jackson/
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Deze preferentie blijkt niet éénduidig. Zo is vooral “The important question […] not whether 

Islam is ‘true’ or not, but whether the values that it upholds are, in the Nietzschean sense, life-

enhancing ones and have a place in the modern and increasingly secularising world. For 

Nietzsche, ‘life-enhancing’ is any belief that does not look to the next life, or to some Utopian 

ideal for salvation. Rather, salvation is to be found in this world and this life.”192 Ingrid-Noor 

Demeulemeester193 bevestigt mij in correspondentie194 dat Nietzsche’s salvation juist “ook in 

de islam hier en in dit leven (zelf) gelegd wordt.” Immers, wat na het aardse leven of ‘dunya’   

komt, is de straf of de beloning voor alle daden tijdens het leven, wat beslist niet mag verward 

worden met de Verlossing vinden in het leven zelf en dus uitsluitend via de grote jihad195.  

Daarnaast lijkt het zo te zijn dat Nietzsche de profeet en Verlosser Zarathoestra heeft gestuurd   

om de mens opnieuw te bekeren tot het aardse en al het bovenaardse wil doen afzweren. Er is 

geen Leven na de dood en de Übermensch zal het mensdom uiteindelijke Verlossing brengen. 

Dat is nodig, want zonder dat existentieel denken is de natuur stuurloos; “[…] when Nietzsche 

looks to nature it is wasteful… indifferent… without purpose… without mercy and justice.”196  

Dat staat in schril contrast tegenover een theocratische redenering die zowel het christendom 

als de islam verenigt. Allah (swt) is de doelmatige schepper die barmhartig en genadevol is197, 

net zoals de Christelijke god. Er is dus niets tevergeefs volgens de islam of christendom: alles 

leidt tot een heilsgebeurtenis en is dus te rechtvaardigen in zijn oorzaak en gevolg en zeker in 

het geheel van middel en doel, terwijl Nietzsche vooral de decadentie en nihilisme ziet. Echter 

preludeert Nietzsche ook een optimistische Verlossing via de Übermensch. In die zin is de 

Verlossing komende, in het aardse leven, die de decadentie en nihilisme moet overwinnen.  

Trouwens ook nietzscheaans te noemen, is bijvoorbeeld de omhelzing van het lichaam zelf,  

en dus van de stoffelijkheid, wat ook de islam doet. De islam ontkent het lichaam niet, zoals 

het christendom doet. Ingrid-Noor Demeulemeester verduidelijkt dat nadrukkelijk als volgt: 

“Het lichaam wordt in de Koran als een natuurlijk gegeven gepresenteerd, waarmee de mens 

als onderdeel van de ganse schepping functioneert. De mens draagt een verantwoordelijkheid 

voor zorg en juist gebruik van dit lichaam, net zoals hij deze verantwoordelijkheid draagt voor 

alle elementen in de natuurlijke schepping.”198  

                                                           
192 Jackson, Roy, Nietzsche and Islam (London en New York 2007) 29. 
193 Gepensioneerd lerares Islamitische Godsdienst die deze thesis heeft overlezen en van commentaar voorzag. 
194 Mevr. Demeulemeester stuurde mij drie emails met haar uitleg, in de periode van 13 tot 17 november 2022. 
195 Hier in de context van de continue inzet voor het werken aan zichzelf door het opdoen van kennis en kunde. 
196 Jackson, Roy, Nietzsche and Islam (London en New York 2007) 31. 
197 “Islam in its essence is a religion of renewal and reform; it is not accepting of the status quo if this proves to 
be life-denouncing.” Ibidem., 100. 
198 Mevr. Demeulemeester stuurde mij toelichting via emailverkeer in de periode van 13 tot 17 november 2022. 



27 

 

Terwijl bij het christendom de mens onherstelbaar ‘gevallen’ is (door de erfzonde), is bij de 

islam een terugkeer tot Allah (swt) mogelijk. Via Mohammed’s verzen wordt dat later ook 

letterlijk als garantie, vooruitzicht, en doelstelling in de Koran opgetekend. Het Paradijs of 

‘Jennah’ zal wachten op diegenen wiens goede daden de slechte ruimschoots overtreffen. 

Ingrid-Noor Demeulemeester verduidelijkt: “Het lichaam wordt in de koran als een natuurlijk 

gegeven gepresenteerd, waarmee de mens als onderdeel van de ganse schepping functioneert. 

De mens draagt aldus een verantwoordelijkheid voor zorg en juist gebruik van dit lichaam, net 

zoals hij deze verantwoordelijkheid draagt voor alle elementen in de natuurlijke schepping. 

Het christendom beschouwt het lichaam in elk geval zondig (zeker het vrouwenlichaam).”199 

 

In tegenstelling tot de bijbel nodigt de Koran, volgens moslims, beslist uit tot een observeren, 

nadenken, argumenteren, bezinnen en dus in het zichzelf leren bevragen als een persoonlijke 

methode om de mens uit te nodigen tot het geloof in één God. Wat er ook van zij, Nietzsche 

heeft in elk geval ontzag voor hen die bereid zijn om hun comfort en hun veiligheid opzij te 

zetten in de zoektocht naar grootsheid; hetzij door geweldloosheid of met geweld bereikt.  

Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص,  de islam en Koran voldoen aan deze nietzscheaanse criteria maar de ‘kleine 

en grote jihad’ is iets wat het christendom niet uitgesproken typeert, vertoont of propageert.  

 

Lijkt dit alles echter niet op louter ‘governance’, en bij Nietzsche zelfs wat proto-fascistisch? 

Daaromtrent spreekt Jackson zich zeker niet uit en ook Nietzsche zelf blijkt niet éénduidig te 

vatten. Gelooft Nietzsche mogelijks dat de democratie de beste politieke vorm kan zijn die 

bescherming kan bieden om een goede cultuur te maken en vrijwaren of deze kan begunstigen 

met inbegrip van de kunst, religie en creativiteit? Jackson pareert op een diplomatische wijze   

enkel dat Nietzsche niet anti-democratisch denkt “so long as it leaves space for the rare, the 

unique, and the noble.”200  

Dat is alvast opvallend te noemen en lijkt ook goed aan te sluiten op de eigenschappen die 

Nietzsche toekende aan Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص , de islam en de Koran. Naast andere mogelijke visies 

betekende, volgens Ingrid-Noor Demeulemeester, een democratie de beste regeervorm voor 

Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص: “Zijn leiderschap, manier van regeren en machtsontwikkeling op economisch 

en politiek gebied heeft de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص uitgeoefend op een democratische manier in de moderne 

betekenis, als het ware een ‘inclusief’201 regeren.”202, nog vóór de Koran zich zou verspreiden.  

                                                           
199 Ibidem. 
200 Jackson, Roy, Nietzsche and Islam (London en New York 2007) 152. 
201 Dus niet autoritair, maar open voor overleg, stemming, overeenkomst. 
202 Mevr. Demeulemeester stuurde mij toelichting via emailverkeer in de periode van 13 tot 17 november 2022. 
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“’Ik werd wakker,’ vervolgt de profeet,  

‘en het was alsof er iets in mijn hart gegrift was.’  

Ik verliet de grot, en toen ik de berg half afgedaald was,  

hoorde ik een hemelse stem zeggen: ‘O Mohammed,  

jij bent de Gezant Gods en ik ben Gabriël.’”203 
 

 

 

De Koran [DK] 

 
Om de spanwijdte en draagvlak van de Koran te situeren dient men het volgende te bedenken: 

“Tegen 2060 telt de islam evenveel aanhangers als het christelijk geloof, momenteel de 

grootste ter wereld. […] christenen […] vertegenwoordigen vandaag 31,2 procent van de 

wereldbevolking […] Moslims staan met 24,1 procent op de tweede plaats […] De islam zal 

[…] de snelst groeiende religie worden vanwege zijn relatief jonge aanhangers. […] Nu reeds 

sterven op het Europese continent meer christenen dan er nog geboren worden.”204   

 

Inhoud 

 

Wat deze islamieten verbindt, is de Koran205, een verzameling van Soera’s of hoofdstukken206 

die door Allah (swt) aan Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص zijn geopenbaard in een tijdsbestek van 22 jaar, van 

610 tot 632. De Soera’s staan trouwens niet in chronologische volgorde, maar blijken min of 

meer op lengte geordend. In deze Soera’s komen mensen aan het woord: Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص, 

Abraham, Mozes en Jezus. De Koran bevat veel verhalen die tot de collectieve geschiedenis – 

en cultureel patrimonium – behoren, en die allemaal samenkomen of door elkaar lopen, elkaar 

(niet-) aanvullen en dat ene, heilig boek vormen, waarmee niet gespot mag worden, waarvoor 

respect wordt gevraagd, en door radicalen zelfs wordt geëist.207  

                                                           
203 Parallel met Zarathoestra. Benzine, Rachid, De Koran uitgelegd. Benoit Lannoo vert. (Amsterdam 2017) 49.  
204 “Dat blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse Pew Research Center, waarover het christelijke 
opinieweekblad Tertio bericht.” In: Wereldbevolking wordt steeds religieuzer, islam snelste groeier. Redactie 
Knack. (z.p. 2017). https://www.knack.be/nieuws/wereld/wereldbevolking-wordt-steeds-religieuzer-islam-
snelste-groeier/ , pagina laatst bezocht op 16 augustus 2022.    
205 “Qur’ān is afgeleid van qeryana, die sloeg op het ‘reciteren’ van een heilige tekst tijdens een openbare 
gebedsdienst […] ofwel ‘getrouw herhalen wat je gehoord hebt’ [dus berustend op een] orale cultuur.” 
Benzine, Rachid, De Koran uitgelegd. Benoit Lannoo vert. (Amsterdam 2017) 33. 
206 “De islamitische godsdienst is ontstaan in een culturele context die sterk doordrongen was van de verhalen 
uit de joodse Bijbel en de christelijke evangelies, alsook uit andere religieuze tradities zoals het zoroastrisme en 
het manicheïsme. […] Toen het koranieke woord in de zevende eeuw voor het eerst werd verkondigd en 
gehoord en het dus begon te circuleren, was het strikt genomen nog geen ‘islamitisch’ woord. Het was in de 
eerste plaats een Arabisch tribaal discours dat onvermijdelijk grondig beïnvloed werd door de cultuur van de 
toenmalige Arabische stammen. […] Als de Koran bijvoorbeeld oeroude verhalen overneemt of heroïsche 
figuren uit het verleden ten tonele voert, verandert hij niet noodzakelijk wat tot dan toe bekend was of verteld 
werd, maar geeft hij er een nieuwe betekenis aan.” Ibid., 13-14. 
207 Denk maar aan G. Wilders of S. Rushdie, aan de redactie van Charlie Hebdo of de andere zaken waarbij de 
Koran of Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص bespot werden of in een voor moslims ‘onaanvaardbaar perspectief’ werden geplaatst.  

https://www.knack.be/nieuws/wereld/wereldbevolking-wordt-steeds-religieuzer-islam-snelste-groeier/
https://www.knack.be/nieuws/wereld/wereldbevolking-wordt-steeds-religieuzer-islam-snelste-groeier/
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Dat is logisch, want voor zowat anderhalf miljard moslims wereldwijd is de Koran het boek,  

dat de leidraad is van hun leven en dat hun eigen of persoonlijk leven omkadert, instrueert en 

zelfs zin geeft of verklaring biedt.  

De gelovige zoekt uitsluitend in de Koran de bron en het doel van zijn spiritueel leven: de  

theologische boodschap die zit verweven in alle teksten, naast de geschiedkundige feiten.  

Wie doorgaans de Koran leest en beleeft, is niet per definitie wetenschappelijk aan het lezen 

of wil wat hij leest kritisch bevragen, maar blijkt eerder bezig om getuigenissen en adviezen 

terug te vinden, om zijn geloof te verdiepen of te verbreden doorheen zijn materieel bestaan.   

 

In het jaar 610 begon de openbaring van de Koran met uitgesproken goddelijk bevel: “Iqra!”, 

dat “lees!”, “Reciteer!” of “Herhaal!” betekent. De inhoud wordt bij voorkeur voorgelezen of 

voorgedragen. Vandaar dat de honderd en veertien Soera’s allen opgedeeld zijn in verzen die 

de leesbaarheid en memorisatie ondersteunen. Wanneer de Koran wordt gereciteerd, vloeien 

de woorden gericht en intentioneel samen tot een harmonieus geheel, dat kan leiden tot een 

ontroering, vreugde of juist kalmte bij de voorganger of imam, de gelovigen en kinderen.208  

De Koran brengt wereldwijd moslims samen op vrijdag, en biedt vooral lering, bezinning en 

ook herhaling via de dagelijks veronderstelde lectuur of studie met daarenboven bijkomende 

intensivering van recitaties tijdens de jaarlijkse Ramadan209.  

Echter “bestond er bij de dood van Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص geen volledige en definitief samengestelde 

Koran-editie, die door de profeet als dusdanig werd erkend.”210 Bovendien “[…] lijken de 

bronnen […] er inderdaad op te wijzen dat de moslims van de begintijden hun uiterste best 

hebben gedaan om de essentie te bewaren van de traditionele verhalen die ze hebben geërfd 

van de vroegste getuigen, die zelf metgezellen van de profeet waren.”211  

 

Er is geen éénduidige en logisch opbouwende inhoud of volgorde van Soera’s vast te stellen.  

Via de Soera’s wordt een totaalbeeld geschetst van de Profeet Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص, die vaak twijfels 

en onzekerheden kent - en die zelfs vaak wanhopig of radeloos blijkt - door omstandigheden 

of gebeurtenissen. Zijn oprechtheid en leiderschap worden uitgedaagd, maar Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص 

blijft goed en standvastig vertrouwen op het Woord van Allah (swt), die de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص Zijn 

‘Ummah’212 toevertrouwt.  

                                                           
208 Het reciteren, gedeeltelijk of geheel, is een kunstvorm die tot heden wordt gebezigd over de gehele wereld. 
209 Periode van bezinning, met overdag onthouding tot de zon ondergaat, intensivering goede daden en gebed.  
210 Benzine, Rachid, De Koran uitgelegd. Benoit Lannoo vert. (Amsterdam 2017) 70. 
211 Ibid., 79. 
212 Omvat en betreft de gemeenschap van àlle gelovigen in de islam over de wereld. 
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Het gaat bijvoorbeeld over inhoudelijke “woordenwisselingen, meningsverschillen op basis 

van argumenten en tegenargumenten, over twijfels aan het universum van de mens en zijn 

positie daarin, over de lotsbepaaldheid van de geschiedenis, over de Wederopstanding en het 

leven na de dood, over afkomst en bestemming van de mens, over tijdelijke en eeuwigdurende 

welstand en rijkdom, over waarheden, twijfels en vooral bespottende houdingen ten aanzien 

van de boodschapper Mohammed.”213 Inhoudelijk nodigt de Koran dus feitelijk en constant 

uit tot waarnemen, denken, opnieuw kijken en nadenken: het intellect leren in te zetten voor 

vergelijken en besluiten, en zo een historisch besef - alsmede geloofsinhoud - te verankeren.  

Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص is iemand die zijn levensdoel vindt in zelfrealisatie: van de eenvoudige maar  

waarschuwende - met enkele tientallen metgezellen en volgelingen (610-613) - naar een fel 

bespotte, belaagde doch volhardende verkondiger van de islam met serieus aantal volgelingen 

in een steeds vijandiger omgeving (614-622), via ternauwernood vluchtende geestelijk leider 

naar een verheven, invloedrijke sociaal-maatschappelijk machthebber (622-628), naar een 

nederige en godsvrezende volksleider (628-632), die het volledige spectrum van profetische 

ervaring meemaakt en waarmaakt.214 Dat Allah (swt) auteur is van de Koran, of dat 

Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص een nachtelijke reis deed, of dat er vijf zuilen215 zijn van het geloof, wordt door 

tegenwoordige moslims aangenomen, maar in de beginjaren van de islam werd dat niet 

aanvaard zonder slag of stoot. Net zoals bij Nietzsche’s Aldus sprak Zarathoestra het geval, 

werd ook Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص vaak uitgejouwd en verjaagd – of minstens niet begrepen. “Het is pas 

tijdens de tweede periode van zijn publieke leven […] dat Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص ‘nabī’ (profeet) en 

‘rasūl’ (gezant) wordt genoemd.216 Hij is met zijn prediking twaalf jaar lang niet in staat 

gebleken de zijnen rondom zich te verzamelen.”217, wat tevens een opvallende gelijkenis 

opwerpt met Nietzsche’s Zarathoestra. 

 

Stijl 

 

In Mekka, ten tijde van de openbaring van de vroegste Soera’s, zag Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص zich 

geconfronteerd met een verenigd tegenfront van heidenen en polytheïsten, die zowel het 

monotheïsme, het opgeven van winstgevende tempeltradities en de direct-verbale aanpak van 

de opruiende Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص verwierpen.  

                                                           
213 Benzine, Rachid, De Koran uitgelegd. Benoit Lannoo vert. (Amsterdam 2017) 79. 
214 Algemene informatie vanuit bron: https://www.lezenleven.nl/, pagina laatst bezocht op 18 augustus 2022. 
215 Geloofsbelijdenis [Shahada], gebed [Salat], liefdadigheid [Zakat], vasten [Ramadan], bedevaart naar Mekka [Hadj]. 
216 Het hoofdthema van de Koran is een zuiver geloof in het monotheïsme en niets dan het geloof in één God. 
217 Benzine, Rachid, De Koran uitgelegd. Benoit Lannoo vert. (Amsterdam 2017) 55. 

https://www.lezenleven.nl/
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“De vroegste Soera’s waren daarom korte, beeldrijke weergaves met een krachtige vers-maat 

en een krachtig ritme en een dramatische inhoud. De spanningsboog tot zijn publiek was voor 

de profeet kort, strak, beperkt: indien een passage de toehoorders te specialistisch, te weinig 

vertrouwd in de oren klonk, ‘stopten deze hun vingers in hun oren en wendden zich af’.”218  

Maar ook de woordelijke verpakking van de boodschap was van belang voor die toehoorders 

zoals ook op heden nog steeds wordt ervaren: “De Arabische tekst van de Koran onderscheidt 

zich door een veelvoud aan hoogstaande taalkundige bewoordingen219: welsprekendheid en 

welbespraaktheid in de woordkeuze; metaforen, vergelijkingen, gelijkenissen en parabelen in 

de beeldkeuze; suggestieve weglatingen (ellipsen), klanknabootsingen (onomatopeeën) en 

allerlei vormen van assonantie, alliteratie, eindrijm, binnenrijm en dubbelrijm in de klank-

keuze.”220 Ook Nietzsche’s dithyramben in ASZ zijn gedichten die spelen met de Duitse taal. 

 
 

“In het pre-islamitische Arabië […] was een opmerkelijk rijke poëtische traditie ontstaan, die 

zich niet zozeer bezighield met abstracties en verheven gedachtespinsels als wel op directe 

wijze met liefdesliederen, kamelen, paarden, oorlogen, jacht, met het ruige landschap van 

bergen en woestijnen en vooral met de krijgshaftige moed en dapperheid van stamleden, 

krijgers. In dit licht gezien is het niet meer dan natuurlijk, en in het geheel niet beledigend, dat 

de Mekkanen dachten dat de profeet Mohammed van origine een dichter was […]: hun 

erkenning en hun onderkenning van de lyrische kwaliteiten van de Koran was juist.”221  

Maar Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص was geen dichter zoals de dichters van zijn tijd: “Het koranieke discours 

wil om verschillende redenen niets met de poëzie te maken hebben.”222 Vooreerst zouden de  

dichters hun inspiratie halen van de al-Jinn (kwade geesten). De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص werd daarentegen 

door Allah (swt) geïnspireerd: dat vormde verschil van belang. Maar vooral het polytheïsme,  

dat de andere dichters incorporeerden, stond tegenover de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص die juist het monotheïsme 

verdedigde via belerende beelden en metaforen, ritme en rijmproza om zo een andere, nieuwe 

zingeving te ventileren. Ook Nietzsche werkt graag met metaforen en dichtende dithyramben. 
 
 

                                                           
218 Algemene informatie vanuit bron: https://www.lezenleven.nl/, pagina laatst bezocht op 19 augustus 2022. 
219 “Dit maakt iedere vertaling tot niet meer dan een bescheiden benadering, een aanmatigende afspiegeling 
van de schoonheid en de kracht van de originele tekstinhoud.” Informatiebron: https://www.lezenleven.nl/, 
pagina laatst bezocht op 19 augustus 2022. 
220 Ibidem. 
221 “Niettemin is het taalgebruik van de Koran voor ons, 21ste eeuwse lezers en toehoorders, direct toegankelijk 
omdat het direct afkomstig is uit de klassieke Arabische taal en verwijst naar de wetten van de esthetica en van 
de grammatica van die taal. De grote leesbaarheid is mede aan deze wetten te danken. Niet genoeg kan 
(nogmaals) worden benadrukt dat het hedendaagse Arabische taalgebruik niet of nauwelijks afwijkt van de 
vocabulaire van de Koran.“ Ibidem. 
222 “En de dichters, de misleiden volgen hen. Zie jij niet dat zij in elke vallei rondzwerven en dat zij zeggen wat zij niet 
doen?” (Soera 26, verzen 224-226) Benzine, Rachid, De Koran uitgelegd. Benoit Lannoo vert. (Amsterdam 2017) 91. 

https://www.lezenleven.nl/
https://www.lezenleven.nl/
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Formele verhouding tussen ASZ en DK 

 

Na de eerdere situering van biografische elementen achter Aldus sprak Zarathoestra enerzijds 

en anderzijds de Koran, islam en Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص als achtergrondinformatie, gaat dit onderzoek 

verder via een formeel vergelijk, namelijk het beschrijvend zoeken naar - en samenvatten van 

- de wezensbepaling van de twee teksten, enerzijds Aldus sprak Zarathoestra en anderzijds de 

Koran die dat eerste luik van twee helften - of hoofdstukken - zal afronden. In het tweede luik 

volgt het inhoudelijk onderzoek, cq. een naspeuring van de inhoud van Zarathoestra-parabels 

versus deze van de titel-corresponderende Soera’s in de Koran, waarvan uitwerking in bijlage. 

 

Verschillen 

 

Een eerste verschil is de toegankelijkheid. Terwijl de Koran makkelijk te volgen is, blijkt het 

werk van Nietzsche dat niet. Aldus sprak Zarathoestra is niet zelf-verklarend en de beeldtaal 

is niet alleen moeilijk te volgen, het blijkt vaak moeilijk om enkel een éénduidige interpretatie 

te maken wanneer men passages of tekstgedeelten uit Aldus sprak Zarathoestra leest. 

Eerst is er de te verwerken inhoud: een ontcijferen223 als het ware, als te construeren geheel, 

dat niet altijd of direct wordt gevormd door de zinnen op zich, en die vaak nog bol blijken te 

staan van allerlei symbolen of metaforen, waarvoor - in het slechtste geval - geen éénduidige 

uitleg te geven is. Op de achtergrond van dat meerduidige wordt dus zeker nog zoveel meer 

mogelijke (voor-)kennis verondersteld gekend of herinnerd te zijn, gerelateerd te worden of 

mogelijks als een kritiek meegegeven te zijn of onthouden te worden. Ook is de context van 

kapitaal belang bij wat (on)bewust door Nietzsche is gepersifleerd of geëxtraheerd als louter 

anekdotisch aanstippen, dan wel betoog vanuit iemand anders oeuvre of naar een ander toe 

vanuit een bepaald tijdvak, als kritiek of repliek, of als louter taal-spielerei. 

De Koran daarentegen, is zelf-verklarend, en fungeert telkens als zijn eigen commentator. De 

uitleg van een Soera of vers is meestal te vinden in andere Soera’s of verzen. In dat opzicht is 

het tijdens studie van de Koran aangewezen om, indien nodig, naar andere Soera’s te kijken 

en deze met de gelezen Soera te vergelijken. Dus in tegenstelling tot Nietzsche’s Aldus sprak 

Zarathoestra zijn er weinig tot geen cryptische verwijzingen, en is er evenmin sprake van een 

‘non-stop’-symbolische omkadering van de verhaallijn, noch aanwending van metaforen om 

een boodschap te brengen of te accentueren via het chronologisch verloop van gebeurtenissen. 

                                                           
223 “[…] is het volgens de […] psychologie van het lezen vooral de bij de lezer aanwezige voorkennis die bepaalt 
in hoeverre hij een tekst begrijpt.” Koerts, E. M., Bijbel en Koran. Mensen, teksten, contexten. (Delft 2012) 22. 
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Een tweede verschil betreft de tijdspanne waarin Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص leefde en deze van Nietzsche. 

Om Nietzsche’s Zarathoestra te begrijpen moet je van veel markten thuis zijn: om te beginnen  

de biografische invloed die leidde tot drijfveren en doelstellingen van het boek zoals eerder al 

werd aangehaald, maar ook de auteurs’ leefomstandigheden en het tijdvak waarin het werk tot 

stand kwam: “Wie niets weet van tijd en plaats, zal profetieën verkeerd interpreteren.”224  

Tussen ASZ en DK liggen meerdere eeuwen, naast het verschil qua geografische locatie die 

de inhoud inherent rechtstreeks of indirect mee determineert. “Kennis van tijd en plaats vallen 

onder de noodzakelijke voorkennis, wil men een tekst kunnen begrijpen. Niet alleen de tijden 

van de religieuze geschriften verschilden aanzienlijk van onze tijd, ook de plaatsen […]”225 en 

liturgische omstandigheden. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص vocht op het Arabische schiereiland (het Midden-

Oosten) voor het geloof in één God, tegen veelgoderij in een tijd waarin nog sprake was van 

het leven in stamverband. Nietzsche vocht tegen één God, op het Europese continent, in een 

eeuw die werd gekenmerkt door verlichte ideeën, socialisme, democratisering en nationalisme. 

 

Een derde verschil betreft wat een boek pretendeert te zijn of effectief kan betekenen. “Er is 

wel sprake van Heilige schrift, een afgesloten geheel van teksten die richtinggevend zijn. […] 

De tekst wil iets doorgeven, de tekst bemiddelt tussen God en de wereld. […] maar wordt in 

een breder perspectief gezien, het perspectief van de zelfonthulling van God.”226 De mens is 

geschapen om zich te onderwerpen aan Allah (swt), Hem te behagen door Hem te aanbidden.  

Bij neerzending van de Koran aan Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص, gaat het vooral om de profane opdracht om 

het woord van Allah (swt) te reciteren en Zijn woord te verkondigen. Dat wil zeggen: in Zijn  

opdracht te profeteren, te waarschuwen en het laatste oordeel227 aan te zeggen. De Koran is en 

blijft het heilige woord van Allah (swt), geopenbaard aan de boodschapper Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص.   

Bij Nietzsche is God dood, en wil Zarathoestra de Übermensch voorhouden als het benodigde 

nieuwe doel dat zelfs een goddelijke status aangemeten krijgt. De Zarathoestra-ideologie als 

een verbreiding van dat verlangen naar de oplossing voor Europese decadentie en nihilisme  

vormt vast en zeker bij Nietzsche een ontstaanscontext als regelrecht messianisme228.  

                                                           
224 Koerts, E. M., Bijbel en Koran. Mensen, teksten, contexten. (Delft 2012) 28. 
225 Ibid., 29. 
226 Ibid., 13. 
227 Waarbij levenden en doden ofwel naar het Paradijs of naar de hel zullen gaan. 
228 Nietzsche rekent zijn Zarathoestra bij de Heilige geschriften, maar het boek is niet religieus in die zin dat alle 
geloof in het bovenaardse verdwijnt voor ‘trouw-blijven aan de aarde’: ‘leven zonder God’, in tegenstelling tot 
een leven dat na de dood functioneel wordt beoordeeld, op het doen en laten, in functie van beloning of straf. 
De boodschap van de Übermensch betreft een ideologie en profetie. Er wordt ook niet éénduidig en praktisch 
gesteld hoe dat ideaal te concretiseren of zelfs hoe dat utopisch denken te doen aanvaarden bij de ‘gelovigen’. 
Er wordt wel een eenheid van gelovigen vooropgesteld, maar ‘leidende’ voorschriften of inrichting ontbreken.  
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Vanuit filosofisch doordenken van een geleerde professor ontstaat in zeer korte tijdspanne een 

niet-goddelijke openbaring als genegeerd geschrift dat weinig lezers zal kennen. 

De Koran blijkt daarentegen een levenslang-neergeschreven goddelijke openbaring229 aan een 

ongeletterd iemand, die gericht is op religieuze eenheid als gemeenschap en als een praktisch 

voorschrift hoe het leven in te richten wat betreft politiek of maatschappij. De Koran blijkt in 

cultureel opzicht “de eerste basistekst van het islamitisch intellectuele erfgoed”230 dat over de 

ganse wereld een geloof verspreidt, net zoals Zarathoestra het geloof in de Übermensch wil  

verspreiden, maar in eerste instantie relatief onbekend blijft. 

 

Gelijkenissen 

 

Eerder werd aangestipt dat Aldus sprak Zarathoestra als ‘religieus werk’ kan gezien worden, 

althans door de ogen van Friedrich Nietzsche of zijn correspondenten die de inhoud als heilig 

omschrijven of classificeren. Minstens kan Nietzsche’s Zarathoestra geduid worden als een  

profetische tekst. Profeten zijn gekend als waarschuwers, meestal vanuit een eenzame over-

denking, waarna ze hun wijsheid naar de massa willen brengen, maar op weerstand stuiten. 

Zarathoestra is Nietzsche’s profeet die verlossing komt brengen, door tegelijk waarschuwing 

en hoop uit te drukken, en door glorie en zelfvolmaking in de toekomst te voorspiegelen. Zijn 

bedoeling is louter om de mens te bekeren tot de Übermensch-gedachte. Daarnaast werd ook 

al aangetoond dat Zarathoestra verschillende gedaantes heeft; heel specifiek deze van held en 

godszoeker.   

Ook de Koran is als profetisch werk te bestempelen gezien Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص zelfs aangesproken 

wordt met een letterlijke benoeming: de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص, waarbij deze het geloof in één God komt 

propageren. Daarnaast werd ook al aangehaald dat Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص gezien wordt als de perfecte 

mens door vooral voorbeeldig karakter en levenswijze. Ook is hij een held die geroemd wordt 

omwille van zijn kennis van zaken, wijsheid en ook een nodige vechtlust om zijn doelstelling 

te behalen. De Profeet ملسو هيلع هللا ىلص is heilbrenger, maar tevens waarschuwer om het laatste oordeel niet 

te vergeten en daarenboven iedereen te wijzen op nodige zelfstudie en zelfverbetering.231    
 
 

                                                           
229 “Na zijn roeping als profeet bleven de neergezonden openbaringen levenslang komen. De nederzendingen 
werden de verzen van de Qur’an.” Koerts, E. M., Bijbel en Koran. Mensen, teksten, contexten. (Delft 2012) 50. 
230 Ibid., 84. Bijkomende citering: “Het erfgoed staat niet los van […] de geest van een tijdperk, de vorming van 
de generatie die erin leefde en zijn ontwikkelingsstadium. […] Het erfgoed is […] niet één gegeven, maar 
bestaat uit een verscheidenheid aan […] theoretische en maatschappelijke uitgangspunten.” Ibid., 86.  
231 Zelfvolmaking bij de moslims bestaat vooral door het verrichten van de grote jihad, namelijk het individueel  
werken aan zichzelf in ‘karakter en levenswijze’ in navolging van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص , naar een betere ‘adab’ of goed 
gedrag/etiquette. Bron: https://www.diyanet.be/Portals/0/xBlog/uploads/2020/7/24/20200724HUTBENL.pdf  

https://www.diyanet.be/Portals/0/xBlog/uploads/2020/7/24/20200724HUTBENL.pdf
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Nog een gelijkenis is deze van de stijl – en in het verlengde daarvan stijlkenmerken – hoe de 

tekst uiteindelijk wordt vormgegeven, zowel in (181) tekstblokjes of parabels [ASZ], als in de  

(114) Soera’s [DK]. Kleinere stukjes tekst maken het geheel verteerbaar, maar wat erg opvalt 

is vooral het archaïsch-episch taalgebruik.  

Beide boeken bevatten bovendien veel inhoudelijke of thematische herhalingen232 die de lezer 

moeten bijblijven en gebruiken de afwisseling van vertellerstekst en persoonstekst. 

Wat ook frappeert is dat constateringen en beleringen door Zarathoestra in gebiedende wijs 

weerklinken, in de confronterende structuur van gebod of het verbod: ‘Je moet’, of ‘Je zou 

moeten’, ‘Voorwaar…’233, wat doet denken aan de sterk-moralistische stijl van de Bijbel, 

maar alleszins ook aan de Koran.  

Een erg vaak gebruikte vers-opening in de Koran is bijvoorbeeld ‘dhikr’234: “Gedenk het volk 

van…”, of “Herinner je…” of “Denk aan…”. En nog inzake het gebruik van de directe rede in 

de Koran: wel honderden malen wordt de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص directief geopenbaard: “Zeg” dit of dat. 

Zulke directe of eerder dwingend overkomende aansprekingen en moraliseringen doen zeker 

niet echt eigentijds aan, en de – al dan niet overdreven overkomende – herhalingen leiden dan 

nog eens tot eenzelfde, overduidelijke en dwingende conclusie235: Allah (swt) is barmhartig, 

wijs, de grootste, alwetend, en last but not least: Allah (swt) weet het best. 

 

Nogal opvallend op stilistisch vlak is het aanklampend oproepen tot verantwoordelijkheid, bij 

Nietzsche reeds voordien aangehaald, en zeer specifiek: “Ik leer u de Übermensch. De mens 

is een wezen dat overwonnen moet worden. Wat hebt gij gedaan om het te overwinnen?”236  

Bij de Koran is dat niet anders: er zijn meermaals oproepen tot verantwoordelijkheden, net als 

Nietzsche doet, via retorische vragen: “Hoe kunnen jullie je dan afwenden?” of “Hoe kunnen 

jullie je dit dan niet ter harte nemen?” of Soera 55, De meest barmhartige, waarvan het refrein 

éénendertig keer wordt herhaald: “Welke gunsten van jullie Heer verloochenen jullie dan?”237  

                                                           
232 DK: Geloof zuiver en weet dat Allah alwetend en barmhartig is. ASZ: Dat de Übermensch moet en zal komen.  
233 Het woordje ‘waarlijk’ bijvoorbeeld komt bijna tweehonderd keer voor in ASZ [eigen naspeuring en telling], 
wat toch wel significant en opvallend kan genoemd worden. 
234 Het woord ‘dhikr’ is vanwege de veelheid aan betekenissen moeilijk te vertalen. In de Koran komt dat woord 
zelfs tweehonderdvierennegentig keer voor in al zijn etymologische vormen. Het duidt soms op het feit van het 
hardop oproepen van God, zoals onderstreept door het vers: "En gedenk de naam van uw Heer en wijd uzelf 
volledig aan Hem toe" [Soera 73 v.7] Of soms het feit om Hem in zijn sterke innerlijk op te roepen: “En roep uw 
Heer in uzelf aan, met nederigheid en angst, met een gedempte, ochtend en avond, en behoor niet tot de 
achtelozen. [Soera 7 v.205]. Bron: https://www.inshallah.com/en/blog/pratique-de-lislam/le-dhikr/, pagina 
laatst bezocht op 24 augustus 2022.  
235 Dat geldt bijvoorbeeld voor de (Bijbelse) verhalen van Ibrāhīm [Abraham], Maryam [Maria], Mūsā [Mozes]. 
236 Friedrich Nietzsche, Aldus sprak Zarathoestra. (Amsterdam 1996) 13. 
237 De interpretatie en de betekenissen van De Koran. J. Ahajjaj (Aboe Ismael) & stud. vert. (Den Haag 2013) 672-677. 

https://www.inshallah.com/en/blog/pratique-de-lislam/le-dhikr/
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Een ander stilistisch kenmerk van de Koran is de antithese of tegenstelling of het contrast en 

daarmee tegelijk uitvergroting als middel om te duiden, bijvoorbeeld in de Koran herhalend  

tussen gelovigen en ongelovigen238, maar ook tussen onthullen en verhullen, tussen heilig en 

schijnheilig, bijvoorbeeld deze: “De waarheid is (afkomstig) van jullie Heer. Wie dus wil, kan 

geloven. En wie wil, kan (ervoor kiezen) om niet (te) geloven.”239 Nietzsche brengt de profeet 

Zarathoestra naar voor als de ‘enige en echte gelovige’ in een wereld die niet meer gelooft in 

het bovenaardse, en zélf(s) morgenzon wordt: goddelijk en verlichtend.240             

Ook het gebruik van dialogen maken zowel Aldus sprak Zarathoestra als de Koran makkelijk 

te volgen, tussen Allah (swt) en profeten, tussen profeten en publiek, tussen discussiepartijen. 

Net zoals dat ook in de Zarathoestra gebeurt, zij het met een paus, koning, bedelaar of zelfs 

een resem dieren die Zarathoestra omringen blijkt de dialoog telkens een handige manier om 

de aandacht van de lezer vast te houden. 

Van bij het begin van de Zarathoestra, nog voor de eigenlijke inhoud, dus via de Voorrede241, 

wordt een samenvatting - van alles wat zal volgen - gehanteerd, net zoals ook de Koran doet 

via de eerste Soera van de Koran, De Opening242, waarvan in de ‘Tafseer’243 gezegd wordt dat 

deze de samenvatting en essentie is van de Koran. Deze Soera hanteert ondermeer hymnen, 

smeekbedes, wetten, aankondigingen, waarschuwingen, gelijkenissen en verhalen, terwijl bij 

Nietzsche het echt om een inhoudelijke samenvatting gaat, maar het toont aan dat zowel Aldus 

sprak Zarathoestra als de Koran de werkwijze van de samenvattende vooruitblik bezigen. In 

de Koran worden er overigens geen namen van individuen gebruikt, uitgezonderd profeten en 

engelen terwijl bij Nietzsche’s Aldus sprak Zarathoestra personen244 en plaatsen245 allemaal 

vervangen zijn door metaforen en op deze manier tot tijdloos of generaliserend verworden.  

Tot slot wordt de gelijkenis van messianisme - die prevaleert op verloop246- aangehaald. Het 

belangrijkste vers van de Koran is het troonvers247 die Allah verheerlijkt, terwijl bij Nietzsche 

naar een apotheose wordt toegewerkt in het laatste deel van Aldus sprak Zarathoestra, waarbij 

Nietzsche’s Zarathoestra voorafgaandelijk zijn Übermensch-profetie meermaals verkondigt. 

                                                           
238 Wat beslist van belang is in de islam, bijvoorbeeld ‘haram’ versus ‘halal’, de kleine jihad versus grote Jihad, 
de mensen van het boek versus kafirs of ‘(geloofs)blinden’, het land van de islam (Dar-Al-Salam) versus de rest.  
239 Soera 18, De grot, v. 29. De interpretatie en de betekenissen van De Koran. J. Ahajjaj (Aboe Ismael) & stud. vert. 
(Den Haag 2013) 341.  
240 Friedrich Nietzsche, Aldus sprak Zarathoestra. (Amsterdam 1996) 323. 
241 Ibid., 25-35. 
242 De interpretatie en de betekenissen van De Koran. J. Ahajjaj (Aboe Ismael) & studenten vert. (Den Haag 2013) 11. 
243 Interpretatie van de Koran als afzonderlijk studiegebied binnen de islam. 
244 Teveel om op te noemen: De bloedzuiger, De tovenaar, De lelijkste mens, De genezende, De reiziger, enz. 
245 Om een voorbeeld te noemen: De bonte koe, als naam voor een stad kan niet anders dan een metafoor zijn. 
246 In de Koran is er geen chronologische vertelling of verloop, wat bij Aldus sprak Zarathoestra wél het geval is. 
247 Ibid., 12. 
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Titelparallellisme bij ASZ en DK 

 

Vooraf wordt meegegeven dat niet de originele, Arabische titels zijn gebruikt van de Koran, 

omwille van het feit dat ook Nietzsche geen Arabier was, en enkel vertalingen kon lezen.248   

 

Ook wordt gewezen op de verschillende vertalingen doorheen de tijd en aldus een optredend 

verschil in woordgebruik door de verschillende vertalers van zowel Aldus sprak Zarathoestra 

als van de Koran naar het Nederlands. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een Soera-titel 

‘De overweldigende’ ook wordt vertaald als ‘De bedekking’ of zelfs als ‘De opstanding’, of 

dat de titel ‘De nachtganger’ via andere vertaling wordt weergeven als ‘De verlichtende 

ster’.249 Dit geldt theoretisch ook voor wat de vertalingen250 van Aldus sprak Zarathoestra 

betreft, zij het dat in de praktijk het om te verwaarlozen verschillen gaat.251 

 

Zesentwintig titels van de eenentachtig Zarathoestra-titels die lijken op de titels van Soera’s, 

dat is minder dan een derde van het totale aantal titels. Inzake de titels die letterlijk dezelfde 

zijn – of daarvoor kunnen doorgaan, gelet op onvolmaaktheden en verschillende vertalingen – 

komen we aan een cijfer van zeventien, waarbij dat op eenentachtig Zarathoestra-titels twintig 

procent uitmaakt. Op de volgende pagina wordt deze gegevens duidelijk weergegeven via een 

samenvattende tabel. 

Her en der zijn meerdere Soera’s te koppelen aan een Aldus sprak Zarathoestra- tekst. Vraag-

tekentjes en/of tegenstelling-tekentjes duiden op een nakijken van een inhoud die uitsluitsel 

behoeft, minstens elf keer of bij meer dan veertig procent van het titel-parallellisme. 

Er is sprake van zesentwintig titels die parallel voorkomen bij Nietzsche’s Zarathoestra en de 

Koran. Vooral in het eerste en tweede deel van Aldus sprak Zarathoestra komt het overgrote 

deel van de opgemerkte parallellismen voor, waarbij niet direct aanwijsbare reden gegeven 

kan worden waarom in het derde deel en vierde dat minder het geval is.252  

                                                           
248 Wat voorbeelden om te duiden hoe verschillende vertalingen op tijdslijn kunnen leiden tot titelverandering. 
Bijvoorbeeld al-Fatiha is volgens Kramers in 1956 en bij Jaber & Jansen in 1992 ‘De opende’, vervolgens in 1989 
door Leemhuis ‘De opening’ en in 1996 door Siregar ‘De opener’. Of bijvoorbeeld al-Furgan, is volgens Kramers 
in 1956 en bij Jaber & Jansen in 1992 ‘De onderscheiding’, vervolgens in 1989 door Leemhuis ‘Het reddend 
onderscheidingsmiddel’ en in 1996 door Siregar ‘De onderscheider’. De voorbeeldlijst als tegelijk bron van deze 
verwijzing is te vinden via de webpagina https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/islam/koran_indeling.htm, 
zonder rekening te houden met nog andere vertalingen en vertalers. Pagina laatst gezien op 26 augustus 2022.  
249 In dit geval de vertalingen door Kramers (1956), Jaber & Jansen (1992), Leemhuis (1989), Siregar (1996) en 
Aboe Ismael (2013) die zijn vergeleken in naamgeving van de Soera’s en de titels van Aldus sprak Zarathoestra. 
250 Voor wat betreft de inhoudelijke ontsluiting is het boek met de vertaling van P. Endt en Marsman gebruikt. 
251 Titelvertaling van Marsman-Endt (1995) en Oranje (1961/1999) is nagezien op gelijkenis met de Soera-titels. 
252 Zij het wel, dat het aantal overeenkomende Soera’s ongeveer constant blijft. 

https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/islam/koran_indeling.htm
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Overzicht in tabelvorm  
 

 

Parabel  Aldus sprak Zarathoestra  Pag.   Soera    De Koran   Pag. 
 

EERSTE DEEL 

7  Van lezen en schrijven  46   68     De pen    724 

8 Van de boom aan de berg  47   52     De berg [Toer]   656 

10 Van krijg en krijgsvolk  51   30     De Romeinen ??   487 

         51     Degenen die doen   650 

    verspreiden [opwaaien] ?? 

          57     Het ijzer  ??   685 

         61     De rij [slagorde/gelid] ?? 704 

12 Van de vliegen der markt  54   16     De bijen  ??   305 

17 Van de weg des scheppenden  62   35     De stichter [Schepper] 524 

18 Van oude en jonge vrouwtjes  63   4     De vrouwen     90 

20 Van kind en huwelijk   67   65     De echtscheiding  ?? 714 

TWEEDE DEEL 

28 Van het gepeupel [gespuis]  85   109     De ongelovigen  815 

29 Van de tarantula’s   87   29     De spin   478 

31 Het nachtlied    92   92     De nacht   796 

         86     De nachtganger [Nachtster]?? 783 

              De heldere ster ??    

  53     De ster [gesternte] ?? 661 

         85     De sterren ??  781 

36 Van het land der beschaving  102   90     Het land   792 

39 Van de dichters   108   26     De dichters   435 

40 Van grote gebeurtenissen  110   56     De gebeurtenis   678 

41 De waarzegger   113   21     De profeten   376 

       047     [De profeet]Mohammed 629  ?? ملسو هيلع هللا ىلص 

42 Van de verlossing   116   25     De onderscheid|er [|-ing]??    428 

43 Van mensen-schranderheid [wijsheid] 119   76         De mens   754 

  114     De mensen   820 

DERDE DEEL 

45 De [voet]reiziger   125   17       De nachtreis  322 

  Vers-overschrijdend De kinderen Israëls: 

  5     De tafel ??   120 

           26     De dichters ??  435 

48 Voor zonsopgang   133   89      De dageraad   791 

         93      Het ochtendgloren   798 

  113      De morgenstond             819 

52 Van de afvalligen   144   109     De ongelovigen  815 

         23     De gelovigen  ??  401 

53 De thuiskomst    147   59     De verzameling             696 

VIERDE DEEL 

63 Gesprek met de koningen  188   67     Het koningschap             720 

70 ’s [Middag]s    211   103     De [middag]tijd  809 

72 Het avondmaal   217   5     De tafel ??    120 

  103      De [middag]tijd  ??         809 

73 Van de hogere mens   218   87     De meest verhevene 785 

77 De opwekking    236   75     De opstanding  751 

80 Het teken    246   98     Het duidelijke bewijs[teken] 804  

  88     Het overweldigende 787 
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Comparatieve close-reading253 

 

Na eerder de formele kenmerken te hebben aangehaald en bestudeerd, die bestaan tussen 

Aldus sprak Zarathoestra en de Koran, wordt het nu tijd om de focus te verleggen naar het 

inhoudelijke, op het gegeven van het bestaande titel-parallellisme, waarbij het vraag blijft of 

ook de respectievelijke inhouden onder betreffende titels, net als de titels zélf gelijk-ogend 

zijn, interfereren of interacteren of wat er daarover te concluderen valt. 

 

Om betreffende, mogelijke correlatie te staven of specifiëren, moet een comparatieve close-

reading van de inhoud worden gegeven, zeker van de letterlijk-dezelfde titels maar ook van de 

gelijk-ogende titels. Zo kunnen de inhoudelijke parallellen worden geduid als overeenkomst 

of verschil. Daarna kan nagegaan worden of er sprake is van intertekstualiteit met, of een toe-

eigening door Nietzsche van de Koran. 

 

Betreffende inhoudelijke254 ontsluiting, volgens Aldus sprak Zarathoestra opgedeeld, zit 

vervat als bijlage, die na het besluit volgt.  

Deze bestaat uit de eigen interpretatie van de inhoud die ik255 meegeef, telkens met eventueel 

afwijkende of toevoegende interpretatie van twee auteurs256 uit de secundaire literatuur over 

Aldus sprak Zarathoestra.257 Diezelfde werkwijze zal ook geschieden, aan de hand van twee 

islam-auteurs als geleerden alias sleutelfiguren 258, bij de interpretatie van de Koran.259  

                                                           
253 “Close Reading is the methodical breaking down of the language and structure of a complex passage to 
establish and analyze its meaning.” Bron: https://teachlikeachampion.org/blog/close-reading-definition-close-
reading/, pagina laatst bezocht op 1 september 2022.    
254 “Alles wat […] in een tekst staat, datgene wat erin wordt medegedeeld, waar het over gaat.” Bron: 
https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/inhoud#.YxBtvXZBybg, pagina laatst 
bezocht op 1 september 2022.    
255 LB = Luc Brysse als auteur van deze thesis, die een eigen interpretatie van parabels stelt als uitgangspunt. 
256 Douglas Burnham is “a member of staff in philosophy at Staffordshire University in the UK.’ Informatie 
gevonden op https://staffs.academia.edu/DouglasBurnham, pagina laatst bezocht op 10 september 2022.   
Martin Jesinghausen is “Doctor Senior Lecturer in English at Staffordshire University [UK]”. Informatiebron:   
https://edinburghuniversitypress.com/martin-jesinghausen, pagina laatst bezocht op 10 september 2022.  
Greg Withlock is “the program director for philosophy and religion at Parkland College in Champaign, Illinois.”  
Info op https://www.press.uillinois.edu/books/?id=p074035#pane-1, laatst bezocht op 10 september 2022.   
257 DB-MJ = Douglas Burnham – Martin Jesinghausen, Nietzsche’s Thus spoke Zarathustra (Indianapolis 2010).   
      GW = Greg Withlock, Returning to Sils-Maria. A commentary to Nietzsches “Also Sprach Zarathustra”. in: 

     American University Studies Ser. V. Ph. Vol. 87. (New York en Bern en Frankfurt am Main en Paris 1990). 
258 Eduard Verhoef is een theoloog en gewezen predikant van de gereformeerde kerk. Vertaalde de Koran voor  
een nieuwe uitgave. Info op https://eduardverhoef.nl/nl/curriculum, laatst bezocht op 10 september 2022.  
Nâsir as-Sa’di of Ab dur-Rahman ibn Nasir is een “Shaykh and descended of the Tamim tribe [1307°-1376+].”  
Info op https://dusunnah.com/article/shaykh-abd-ur-rahman-as-sadi/, pagina bezocht op 10 september 2022.   
259 EV = Eduard Verhoef als auteur van Uitleg bij de Koran (Vught 2017). 
      NS = Nâsir as-Sa’di als auteur van Tafseer as-Sa’di. Volumes 1-10. Juz’ 1-30. (Beirut 2018). 

https://teachlikeachampion.org/blog/close-reading-definition-close-reading/
https://teachlikeachampion.org/blog/close-reading-definition-close-reading/
https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/inhoud#.YxBtvXZBybg
https://staffs.academia.edu/DouglasBurnham
https://edinburghuniversitypress.com/martin-jesinghausen
https://www.press.uillinois.edu/books/?id=p074035#pane-1
https://eduardverhoef.nl/nl/curriculum
https://dusunnah.com/article/shaykh-abd-ur-rahman-as-sadi/
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Zo wordt, om de uitgangsvraag meer gestaafd te kunnen beantwoorden, nog meer secundaire 

ruggensteun gegeven aan de eigen interpretatie om de vergelijking te autoriseren. Evenwel 

blijft zowel de eigen interpretatie als wat de andere auteurs daarover hebben geschreven voor 

discussie vatbaar. 

 

In tegenstelling tot DK hebben de titels van ASZ duidelijk betrekking op de inhoud doordat 

de titels die Nietzsche onafgebroken in ASZ gebruikt, telkens een metafoor betreffen die op 

zichzelf mogelijks al een ervaringsversterkend en memoriserend effect beoogt. In die zin lijkt 

het minder evident dat Nietzsche de mosterd zou hebben gehaald bij de Koran.  

Integendeel, ASZ bezit een verhaallijn die er enkel toe leidt dat Zarathoestra meer dan eens 

zijn boodschap kan brengen en tenslotte zijn zelfvolmaking vindt. 

Het zou kunnen dat DK inzake betiteling inspiratie heeft gegeven aan ASZ, maar dat lijkt toch 

weinig plausibel als te verdedigen stelling of als objectief feit, gezien het lage percentage, 

cijfermatig ‘maar’ twintig procent titelparallellie, wat automatisch de vraag doet poneren waar 

Nietzsche dan de andere tachtig procent vandaan heeft gehaald en waarom die twintig procent 

wél werd aangehaald. Wanneer deze twintig procent wordt overschouwd is er immers geen 

inhoudelijke lijn te zien, ook al niet omdat al in DK zélf er geen opbouwende of evoluerende 

verhaallijn is.  

Na close-reading van alle teksten onder betreffende titelparallellen is vastgesteld dat er, zowel 

bij de gelijk-ogende titels als de letterlijk dezelfde titels, er geen enkele keer sprake is van een 

interactie, interferentie, adaptatie, of intertekstualiteit. Ondanks een optredende titelparallellie 

– mathematisch minder significant – ontbreekt bij ASZ en DK een inhoudelijke relatering.  

Bij geen enkele tekst van ASZ, die naast de tekst van DK werd gelegd, bleek een aantoonbare 

invloed via een overeenkomst of tegenstelling. Elke titelparallellie die kan worden vastgesteld 

is dus geenszins product van een inhoudelijke doortrekking of benaarstiging. De close-reading 

toont aan dat de inhoud van DK Nietzsche niet heeft geïnspireerd tot adaptatie, incorporatie of 

gelijk welke dialoog door middel van tekstdelen, gedachtegangen, thema’s of representatie die 

ASZ nastreeft of bereikt.  

Evenmin is er inhoudelijk sprake van enig inspireren of modelleren, ondanks het vastgestelde 

titelparallellisme. De inhoud van Zarathoestra is de verkondiging van de Übermensch, van de  

eeuwige wederkeer en ook al van de Wil-tot-macht als grondprincipe tegen al het bovenaardse 

in, terwijl de Koran enkel een geschrift is, dat een gemeenschap oproept en doet bewegen naar 

het bovenaardse via gebed, navolging van de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص via goede manieren en barmhartigheid 

via medelijden en genade, of zelfs - als da’wah - in een naarstige verspreiding van dat geloof. 
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Conclusie 

 
Uit eigen bewoordingen van Nietzsche, alsook door nakijk van Nietzsche’s leeslijst kunnen 

we met zekerheid vaststellen dat Nietzsche sterke interesse had in de islam, ook al lijkt het er 

op dat Nietzsche meer interesse had in de succesformule of anders gezegd, in het hoe en 

waarom van het geschiedkundig succes van Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص en de Koran, dan in de eigenlijke 

godsdienst op zich. De Koran blijkt een geloofsboek, geopenbaard aan Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص, die 

wordt herinnerd als de perfecte mens en als de eerste leider van de Ummah. Zonder enige 

discussie is te beamen dat Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص de religie van de islam heeft gevestigd en verbreid.  

Deze religie van de islam was echter – volgens Nietzsche – net als het christendom ten gronde 

decadent, gelet op een gecentraliseerd hiernamaals of een leven na de dood enerzijds en 

anderzijds door de anomalie van medelijden of genade als louter degeneratieve moraal.  

 

Nietzsche, een ziek geworden professor en tot eenzaat verworden idealist, schreef zijn eigen 

geloofsboek voor allen en niemand: Aldus sprak Zarathoestra. Dat werk wilde trouw beloven 

aan de aarde door al het bovennatuurlijke te ontmaskeren als eeuwenlange leugen, verspreid 

door christelijke machtswellustelingen, waarbij het de uiteindelijke taak is van de mens, zijn 

eigen lot in handen te nemen, en voor zich uit te kijken in plaats van naar boven, en via de te 

verzamelen hogere mensen een gedegen weg te bereiden voor de Übermensch die zal komen. 

Pas dan begint een toekomst die glorievol, voorspoedig en gelukzalig zal zijn. Deze utopische 

leer van een humanistisch-georiënteerde zelfvolmaking blijkt Nietzsche’s beschavings-

offensief en vooruitgangsidee te verkondigen als de uitgebleven, werkelijke en eindelijke 

Verlichting.   

 

Drie in het oog springende verschillen tussen Aldus sprak Zarathoestra en de Koran werden 

aangehaald als meest relevant: primo de contextualiteit en intentionaliteit, secundo de lees-

toegankelijkheid en verklaringsgerichtheid en tertio de betekenis op tijdslijn en relevantie in 

betreffend of later tijdvak. 

Inzake de primo is het duidelijk dat de tijd waarin Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص leefde niet kan vergeleken 

worden met de negentiende eeuw van Nietzsche. Hetzelfde geldt ook voor het geografische  

verschil: het Arabische schiereiland waar Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص leefde heeft niet dezelfde kenmerken 

als het Europa waar Nietzsche thuishield. Juist die twee factoren, tijd en plaats, vormden de 

telkens specifieke aanleiding tot andere intentie bij de respectievelijke auteurs. Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص 

streefde naar het geloof in één god terwijl Nietzsche vocht tegen die ene god. 
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Wat betreft de secundo is het duidelijk naar voor gekomen dat Aldus sprak Zarathoestra echt 

moeilijk te volgen is, als men niet vertrouwd is met de nietzscheaanse materie qua thematiek 

en metaforiek, met een verhaallijn die meer getuigt van een moeizaam proces vol twijfel, dan 

de snelweg naar zelfvervolmaking enerzijds. Anderzijds bulkt de Koran van geschiedkundige 

feiten, bevat tal van vermaningen inzake moraal of geloof, staat bol van herhalingen van lof of 

(on)genoegen, bevat veel richtlijnen of reglementeringen, zonder duidelijke of chronologische 

verhaallijn. Evenwel blijft de Koran inhoudelijk en éénduidig te na te speuren of te verklaren.   

 

Inzake de tertio wordt onthouden dat Aldus sprak Zarathoestra een emotioneel verwerkings-

proces van privéomstandigheden en revolte was tegen zowat alles uit zijn tijdvak of dat dit 

werk kan begrepen worden als humanistisch-utopische roep naar een gouden toekomst.  

Aldus sprak Zarathoestra wil vooral een nieuwe en goddeloze bijbel zijn, in oorlog met het 

christendom dat, volgens Nietzsche, de komst van de Übermensch tegenhoudt.  

De Koran, als ‘het heilige woord’, dat de islam voortstuwt en ondersteunt, komt voort uit de 

neerzending aan een eenvoudig man doch messias, Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص, met als doel op te roepen 

tot het geloof in één god. De islam handhaafde zich door de tijd en kon zich zelfs verspreiden 

over de wereld met meer dan een miljard volgers of gelovigen vandaag. Van betekenis  

gesproken: het is duidelijk dat het messianisme dat uitgaat van de Koran veel succesvoller is 

geweest in zijn propagatie dan de ontrading van het christendom, die uitgaat van Nietzsche’s 

Aldus sprak Zarathoestra. Het christendom telt tegenwoordig het grootst aantal gelovigen ter 

wereld, hoewel specifiek in het noordelijk halfrond stilaan een kentering lijkt ingezet.   

 

Ondanks de verschillen die bestaan tussen Aldus sprak Zarathoestra en de Koran meent prof. 

dr. Hanina Ben-Menahem een opmerkelijk titelparallellisme te ontwaren. Zelfs in die mate,  

dat hij de vraag oppert of de Koran als model heeft gefungeerd voor Nietzsche’s Zarathoestra.  

Anders gesteld, of meer volledig opengetrokken is de onderzoeksvraag dan ook of er sprake is 

van louter inspiratie, dan wel van modellering in dat verband. Om dat uit te maken moeten we 

via een wetenschappelijk verantwoord onderzoek enerzijds de formele kenmerken vergelijken 

en anderzijds de inhoudelijke kenmerken van beide werken naast elkaar leggen. 

 

Wat betreft het inhoudelijke vinden DK en ASZ elkaar niet. Hoewel Nietzsche duidelijk de 

islam prefereert op het christendom is er geen intertekstualiteit, noch van relatering via toe-

eigening of opponent streven. Volgens het verrichte onderzoek moet het opperen door Ben-

Menahem negatief beantwoord worden; althans voorlopig en wat betreft het inhoudelijke.  
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Bij geen enkele tekst van ASZ die wordt vergeleken met de titel-parallelle tekst van DK blijkt  

een aantoonbare invloed via een overeenkomst of tegenstelling. Elke parallelle titel betekent 

op zich immers nog geen inhoudelijke doortrekking of zelfs dito benaarstiging. ASZ blijkt dus 

minstens geen inhoudelijk model, noch een inspiratiebron. De inhouden liggen zo ver uiteen 

dat er geen enkele correlatie mogelijk blijkt, zelfs niet onder één enkele titel. 

Bij de betreffende ASZ-titels die overeenkomen met DK-titels is er dus ook geen sprake van 

plagiaat omdat de inhoud onder deze titels niet dezelfde blijkt en dus de vlag niet een zelfde 

lading dekt. Ook de titels op zich zijn niet identiek; evenmin in die zin gekopieerd te noemen.   

Tot daar dus het inhoudelijk naast elkaar leggen van ASZ en DK.  

 

Om vervolgens te kunnen besluiten of er sprake is geweest van een louter inspireren door, of 

tot een bewust modelleren naar, vanuit DK naar ASZ, moet gekeken worden naar de formele 

kenmerken.  

Modellering vereist een bewust gehanteerde werkwijze of geplande actie binnen het keurslijf 

van eigenschappen of kenmerken die vooraf zijn vastgelegd. Een model of blauwdruk kan het 

voorbeeld zijn van wat moet geïmiteerd of gevolgd worden. Er is geen aanwijsbare reden om 

te besluiten dat DK als keurslijf, spiegel of model heeft gefungeerd voor ASZ. 

Let wel: de mate en aard van de gelijkenissen kan uitmaken of er sprake is van een inspiratie 

of van een bewuste modellering. Inspiratie is het meest eenvoudige qua bron die een mens in 

staat stelt op een idee te komen of een gedachte te ervaren. Wat kan inspireren is een gesprek, 

persoon, schilderij, boek, of gelijk wat, dat een betekenis overdraagt via een beeld, woord of 

zelfs emotie. In deze optiek kan DK effectief een inspiratie betekenen voor Nietzsche – en in 

extensie daarvan, AZS – omdat het geweten is dat Nietzsche interesse had in dat boek via de 

reeds aangehaalde biboliotheeklijst van Rainer Hanshe. Nietzsche sprak ook zijn bewondering 

uit over de islam, Mohammed en DK; alvast een bewijs dat hij zich voldoende heeft verdiept 

om daarover uitspraken te doen. De gelijkenissen zijn relatief talrijk in aantal te noemen. Hun 

aard is als divers te bestempelen. Vandaar volgende opsomming op relevantie geselecteerd en 

bovendien duidelijk van elkaar te onderscheiden in hun gelijkenis tussen ASZ en DK: 

 

- DK is net als ASZ een geloofsboek, dat niet wetenschappelijk wil bevraagd worden, maar 

onderricht wil geven en doelstellingen wil aanreiken. Er wordt effectief in beide werken een 

geloofsinhoud aangereikt: bij ASZ gaat het over de Übermensch, eeuwige wederkeer en Wil-

tot-macht terwijl het bij DK gaat over de geschiedenis, regelgevingen en de verhalen die gaan 

over de islam, Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص en Allah (swt).  
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- Zowel DK als ASZ confronteren en roepen herhaaldelijk op tot verantwoordelijkheid en 

moraal via retorische vragen of uitroepen. In DK betreft dat de geboden en verboden versus 

de gevolgen voor wie navolgt en wie niet, met sterk uitgewerkte contrasten om de les te doen 

bijblijven, terwijl bij ASZ de te overwinnen mens en het moeten verdwijnen van religie, als 

voorwaarden worden gedeclameerd voor de komst van de Übermensch. 

 

- Zowel de profeet Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص als Zarathoestra zijn na afzondering nedergedaald van een 

berg, op de leeftijd van veertig jaar oud, en willen hun boodschap uitdragen. Dat gaat niet zo 

makkelijk want ze worden niet hartelijk ontvangen door de mensen. Ze worden ook slechts 

gaandeweg wijs en verzamelen pas later leerlingen of volgers om tenslotte levensvervulling te 

vinden; Mohammed  .gnikamlovflez njiz ni artseohtaraZ ne gnidierbrevtsneidsdog njiz ni ملسو هيلع هللا ىلص 

 

-   Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص was geen dichter noch taalfanaat, en de neerzendingen aan Hem zijn pas 

later op schrift gesteld door mensen in zijn omgeving. Nietzsche was filoloog van opleiding, 

en goed gevormd in de klassieke talen. Bepaalde passages in DK en de dithyramben in ASZ 

bevatten meerdere stijlkenmerken en zelfs poëzie, die Zarathoestra’s extase in woorden moet  

gieten. DK en ASZ gebruiken daarnaast ook veel beelden en metaforen om hun inhoud uit te 

beelden of te doen verbeelden. 

 

- Beiden zijn beslist de heilsbrengers die de wereld nodig heeft voor de problemen die zich in 

een bepaald tijdvak stellen: bij Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص het polytheïsme en bij Nietzsche de religie an 

sich. Nietzsche brengt de profeet Zarathoestra naar voor als de ‘enige en echte gelovige’ in 

een wereld die niet meer gelooft in het bovenaardse, en zélf(s) morgenzon wordt: goddelijk en 

‘verlichtend’. Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص is de spreekbuis van de islam, die onwrikbaar en onbetwistbaar 

de weg en waarheid betekent voor elke moslim, die zijn geloof wil verwerkelijken.           

 

Er kan inzake het titel- of ander parallellisme in Aldus sprak Zarathoestra wel sprake zijn van 

een aanneembaar inspireren van Nietzsche door de Koran. Echter is dat niet wetenschappelijk 

aan te tonen, en dus allerminst zeker. Immers schrijft Nietzsche zelf niets daarover en ook de 

bijbel - als voorbeeld van een ander religieus geschrift - bevat idem gelijkenissen met DK.  

Het lijkt niet onlogisch dat Nietzsche’s interesse in DK een zoeken is naar een manier om zijn 

ASZ als een heilig boek te zien vereeuwigen. Dat is plausibel, maar is evenmin te bewijzen.  

Tot besluit kan worden gesteld dat er voor een formeel modelleren naar de Koran, zoals Ben-

Menahem opperde als mogelijke stelling, via deze studie geen bewijs wordt aangeleverd.  
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Bijlage: Uitwerking comparatieve close-reading [onder de titelparallellen]  

 

EERSTE DEEL VAN NIETZSCHE’S ALDUS SPRAK ZARATHOESTRA 

 

ASZ - Parab. 7 - Van lezen en schrijven - p. 46  

 

LB:  Schrijven vanuit leed, zorgeloos en spottend, niet bang en dansend, op het ritme van het 

leven, zonder woede, maar juist in een roes verkeren in tegenstelling tot academisch schrijven  

vanuit een echt denken dat wil onthouden worden en verdienstelijk is. In de hoop dat de lezer 

de schrijver verstaat, en zijn eenzaamheid, zelf in gevaar omwille van gedachten die walging 

kunnen brengen. Daarom moet je relativeren, omwille van al de onbenulligheid en nietigheid.  

 

DB-MJ – Part I – Section 7, ‘On Reading and Writing’– p. 44: Om echtheid van het denken te 

benadrukken gebruikt Nietzsche de metafoor van bloed voor inkt die lichaam en geest tastbaar 

maakt in woorden. Ook het dansen(de lichaam) ligt in het verlengde daarvan, ‘elevation’ en 

de zelf-transformatie tegenover het democratisch kunnen lezen van boeken in de bibliotheek 

of kranten, waarbij het weglachen van het al te futiele of overkomelijke een strategie kan zijn.   

 

GW – Part I – 7. ‘On Reading and Writing’– p. 75: Dit is ‘de enige’ parabel “of the entire 

book without a designated audience: Nietzsche, through the voice of Zarathustra, directly 

addresses the reader concerning the relation of reader to writer.” De toon is direct gezet… 

 

De Koran - Soera 68 - De pen - p. 724 

 

EV – Uitleg bij de Koran – p. 302:  

Het eerste gedeelte handelt over beschuldigingen van Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص. Daarna volgt een tekst 

die benadrukt dat Allah (swt) alles beslist. De pen kan staan voor gewichtige formuleringen of 

voor  gunsten, maar het kan ook een pen zijn waarmee in de hemel genoteerd wordt. 

 

NS – Tafseer – Vol. 10 – Soorat al-Qalam p. 178: “Here Allah (swt) swears by the pen, which 

includes all pens that are used to write different kinds of knowledge […]” In de Tafseer wordt  

benadrukt dat Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص door Allah (swt) verdedigd, bevestigd en gewaardeerd wordt. 

 

Besluit DK - ASZ: geen inhoudelijke relatering, noch enige tegenstelling of intertekstualiteit. 
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ASZ - Parab. 8 - Van de boom aan de berg - p. 47 

 

LB:  De eerste stap naar bevrijding is hartstocht, de tweede is nodige verloochening van de 

massa. Ook is er eenzaamheid en vereenzaming die geen echte vrijheid kan zijn, geen held 

maakt, en ook is er daarenboven kwelling door de traditie en wat ons beknot of bedwingt of 

vervormt en waarvan je je moet zien los te maken, als enkeling vooral tegenover de anderen. 

 

DB-MJ – Part I – Section 8, ‘On the Tree on the Mountainside’– p. 46:  

Zarathoestra is de psycholoog die de (menselijke) situatie vergelijkt met een Zwitsers 

landschap, of met een alleenstaande boom op een berghelling.  

Primo buigen ze beide, door de elementen van de natuur buiten hun wil, secundo willen ze 

daarom groter en sterker worden, vanuit de Wil-tot-macht, als er tenminste weerstand of 

oppositie is (als voorwaarde).       

 

GW – Part I – 8. ‘On the Tree on the Mountainside’– p. 78:  

“Like the tree, the youth is threatened more by an invisable force (=inner tension) than 

tangible force. As with the tree, this inner tension is necessaty if one is to ‘cross over’, for 

what would grow upward must send roots downward. And like the tree, the youth must wait 

for its lightning (=overman).” 

 

De Koran - Soera 52 - De berg [Toer] - p. 656 

 

EV – Uitleg bij de Koran – p. 273: 

In deze soera wordt de tegenstelling van de (gruwelijke vuur-) straf voor ongelovigen versus 

de (prachtige toekomst-) beloning voor de gelovigen belicht. De berg wordt geacht deze van 

Sinaï te zijn, waar de openbaring aan Mozes heeft plaatsgevonden, en waar ook de richtlijnen 

op twee stenen platen zijn ontvangen.  

 

NS – Tafseer – Vol. 9 – Soorat at-Toor – p. 309: “Here Allah (swt) swears by these great 

things, that are based on immense wisdom, to the truth of the resurrection and the requital of 

the pious and the disbelievers. He swears by Mount Sinai […]” 

 

Besluit DK - ASZ: geen inhoudelijke relatering, noch enige tegenstelling of intertekstualiteit. 
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ASZ - Parab. 10 - Van krijg en krijgsvolk - p. 51 

 

LB:  Je dient strijdend te leven, voor de krijg, maar niet met mensen, wel met gedachten. 

Dapperheid, moed, en zelfs haat zijn goed en de wil is uiteindelijk een gehoorzaam zijn aan 

jezelf. Dit alles weten maakt dat je de plicht aanvaardt: het gij zult in plaats van het ik-wil. 

Een krijgsman die gehoorzaam kan zijn aan zichzelf, dat is de overwinning en zingeving. 

Deze moet vechten tegen vreemde overheersing van gedachten of tegen wegnemen daarvan. 

 

DB-MJ – Part I – Section 10, ‘On War and Warrior-Peoples’ – p. 48: De wil-tot-macht is een 

essentieel streven, waarbij dit stukje tekst niet proto-fascistisch of pro-Duits moet worden 

geïnterpreteerd: Nietzsche kijkt enerzijds naar Duitsland vanuit zijn Zwitsers berglandschap, 

op afstand, en wars van nationalisme: hij wil vooral Europeaan zijn. Anderzijds is ook de 

oorlog of strijd een metafoor bij Nietzsche, vechten voor je eigen mening en denken. 

 

GW – Part I – 10. ‘On War and Warriors’– p. 81: 

Zarathustra praises life itself, which is a sublime war of all against all. Zarathustra highest 

affirmation of life is yet-to-appear doctrine of the eternal return, is elsewhere associated with 

Heraclitus, who thought that ‘war is the father of all things’. Here the ‘highest thought’ for 

which Zarathustra wages ‘my war’ is the overman, i.e., the complete man who affirms live 

and reflects it in all its sublimity.” 

 

De Koran  

- Soera 30 - De Romeinen - p. 487 - Soera 51 - Degenen die doen verspreiden [opwaaien]  

- p. 650 - Soera 57 - Het ijzer - p. 685 - Soera 61 - De rij [slagorde/gelid] - p. 704 

 

EV – Uitleg bij de Koran  

 

– Soera 30 - p. 206  

De inhoud handelt over de Romeinen van het Oost-Romeinse Rijk  (lees: Byzantijnse Rijk) 

met Constantinopel als hoofdstad via algemene uitspraken. Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص sympathiseerde 

met hen, tenslotte ook mensen van ‘het boek’ versus Perzië met andere godsdiensten. In het 

verlengde van de joods-christelijke traditie komt de islam, waarvoor Allah (swt) de mens 

heeft geschapen. Mohammeds ملسو هيلع هللا ىلص taal is dus niet ijdel, maar blijkt niets dan waarheid te zijn. 
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– Soera 51 - p. 271  

De Mekkanen worden natuurverschijnselen en alsook geschiedkundige feiten voorgehouden, 

waarbij op grond daarvan zij juist gelovigen zouden moeten worden, zich bekeren aldus. Wie 

Mohammeds ملسو هيلع هللا ىلص woorden afwijst zal het slechte toebedeeld krijgen of zeker wel aan den lijve 

ondervinden. Allerlei eedformules, tot aan tekenen in het heelal dwingen om gehoor te geven 

aan Allah (swt) en Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص. De rol van de schepping is enkel Allah (swt) te dienen. 

 

– Soera 57 - p. 285  

De almacht van Allah (swt) wordt bejubeld, als lofprijzing dus, alsook een oproep tot geloof 

in Allah (swt) en zijn boodschappers, zoals er nog zijn, ondermeer Noach, Abraham en Jezus 

bijvoorbeeld. Mensen die deelgenomen hebben aan de strijd van Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص krijgen daar-

door een hogere positie. Op de dag van de opstanding zullen de gelovigen, die doen wat ze 

beloven, het Paradijs binnengaan, wat neerkomt op een ‘eschatologische’ overwinning. 

 

– Soera 61 - p. 293 

Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص overdenkt dat er mensen waren die hem trouw beloofden om de strijd aan te 

gaan, maar toen het er op aankwam, er niet stonden. Mogelijks betreft dit de slag bij Uhud. 

Daartegenover staat Allah (swt) liefheeft, wie voor Hem of op Zijn weg strijdt. 

 

NS – Tafseer 30 – Vol. 7 – Soorat ar-Room – p. 290: zelfde inhoud als bij EV. 

 

NS – Tafseer 51 – Vol. 9 – Soorat adh-Dhâriyât – p. 287: zelfde inhoud als bij EV. 

 

NS – Tafseer 57 – Vol. 9 – Soorat al-Hadeed – p. 416: “Here Allah (swt) tells us of His 

greatness and majesty, and the all-encompassing nature of His authority. […]” 

 

NS – Tafseer 61 – Vol. 10 – Soorat as-Saff – p. 89: “This highlights the greatness and 

dominion of Allah (swt), and the submission of all of creation to Him. […]” 

 

Besluit DK - ASZ:  

Geen inhoudelijke relatering, geen tegenstelling maar wel verwantschap in het louter gegeven 

‘strijd’. Hoewel dit bij de Koran in functie staat van een fysiek geoorloofd  geweld, wordt in 

de Zarathoestra nadruk gelegd op een gehoorzaamheid aan zichzelf en tegen overheersende 

gedachten die niet van jezelf afkomstig zijn, dus louter ideële strijd. 
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ASZ - Parab. 12 - Van de vliegen der markt - p. 54 

 

LB:  Hangt sterk samen met Parab. 11 die gaat over de nieuwe afgod, de Staat, die vooral de 

veel-te-velen aanhoudt of in stand houdt. De zogenaamde beschaving betekent slechts een 

machtstreven. Er is een duidelijke afkeer van de massa, net als de vliegen op een hoop, als 

viezigheid of het volk. Daartegenover staat de eenzame, de niet-bezetene die alles van zich 

afschudt, die geen komedie speelt maar (nieuwe waarden) schept en stilte cultiveert.  

 

DB-MJ – Part I – Section 12, ‘On the Flies in the Market-Place’– p. 51: De markt hierbij is 

een metafoor die staat voor de verleiding van het nihilisme: lawaai, kleine mensen, acteurs, de 

massa en attracties. Volgens Zarathoestra is het beter de eenzaamheid (zelf) op te zoeken. 

 

GW – Part I – 12. ‘On the Flies of the Market Place’– p. 87: 

“Friendship is a type of independence: the master/slave relation typical of all to human love is 

stifling and stunting for both: friends grow and ripen and heal one another on equal terms. 

[…] The very exceptional solitary human is the only one capable of real friendship. […] 

Zarathustra companions are such friends, and despite his solitary nature, Zarathustra makes no 

secret of his longing for them: ‘let there be friendship!’”   

 

De Koran - Soera 16 - De bijen - p. 305 

 

EV – Uitleg bij de Koran – p. 130: 

Er wordt meer verhaald over heel wat verschillende zaken, zoals ondermeer een doelmatig 

scheppen van Allah (swt), van dieren tot bergen, waarbij de kleinheid en zieligheid van de 

mens gecontrasteerd staat, en waarbij de ongelovigen zullen boeten. Over de bij, specifiek 

over de betekenis van deze voor de mens als nuttige insecten, met name de heilzame honing, 

waarna er weer wordt verteld over het (laatste) oordeel met alle gevolgen van deze voor 

ongelovigen en zij die zich inzetten voor de goede zaak krijgen genade, vergeving en de 

rechtvaardigheid.  

 

NS – Tafseer 16 – Vol. 5 – Soorat an-Nahl – p. 180: “Here Allah (swt) confirms that what He 

promised is close at hand, and offers reassurance that it will indeed come to pass […].” 

 

Besluit DK - ASZ: geen inhoudelijke relatering, noch enige tegenstelling of intertekstualiteit. 
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ASZ - Parab. 17 - Van de weg des scheppenden - p. 62 

 

LB:  Tot enkelingen, uitzonderingen richt Zarathoestra zich: naar elke nieuwigheid die deze 

brengt, en vooral waarom. Deze scheppende is autonoom, op zichzelf en stelt zichzelf de wet 

want alles blijkt vals. Er is geen waarheid: alles is opeenvolgend scheppend of vernietigend,  

en niet vaststaand, dus blijft de waarheidszoeker altijd ‘op weg’260, ook diens zelfoverstijging.     

 

DB-MJ – Part I – Section 17, ‘On the Way of the Creator’ – p. 61: Het gaat hier echt over wat 

het betekent om een schepper te zijn, waarbij enkel isolatie (dus geen vriendschap of liefde) 

kan leiden tot de weg naar zichzelf… om de kern te herontdekken van wat ‘zuiver’ en ‘nobel’ 

is. Dat is het ‘gevaarlijk’ leven: vanuit zelfcontrole de ‘veilige’ marktplaats ‘durven’ verlaten.   

 

GW – Part I – 17. ‘On the Way of the Creator’– p. 94: “Zarathustra is the higher man who 

could create the active, affirmative man, or ‘child’. […] Thus Zarathustra repeats […] that I 

love him who creates over and beyond himself and thus perishes.” 

 

De Koran - Soera 35 - De stichter [Schepper] - p. 524 

 

EV – Uitleg bij de Koran – p. 223: 

Een heus eerbetoon aan de Schepper, in bewoordingen die het vermogen van Allah (swt) 

duiden en schetsen, om te scheppen en opnieuw te scheppen waarbij ook nog opgeroepen 

wordt om de boodschap van Allah (swt) niet in de wind te slaan, zodat je beloond kan worden 

of als je dat wel zou doen, gestraft. 

 

NS – Tafseer 35 – Vol. 8 – Soorat Fâtir – p. 114-115: “Here Allah (swt) praises Himself for 

His creation of the heavens and the earth and all that they contain of created things, because 

that is indicative of the perfect nature of His might, the vastness of His dominion, the 

broadness of His mercy, the brilliance of His wisdom and the all-encompassing nature of His 

knowledge.” 

 

Besluit DK - ASZ: geen inhoudelijke relatering, noch enige tegenstelling of intertekstualiteit. 

                                                           
260 Nietzsche benoemt Zarathoestra als “[…] wanderer […]” and “[…] mountainclimber […]”. Santaniello, 

Weaver, Zarathustra’s last supper. Nietzsche’s eight higher men. (Hampshire en Burlington 2005) 62. 
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ASZ - Parab. 18 - Van oude en jonge vrouwtjes - p. 63 

 

LB:  Volgens Zarathoestra is de wezens-en lotsbestemming van de vrouw de liefde, waarbij 

haar geluk inhoudt: hij wil. Gehoorzaam en christelijk, en naast de oppervlakkigheid van een 

vrouw moet men tegelijk beducht zijn en zo nodig een zweep meenemen en hanteren, dus die 

gehoorzaamheid afdwingen. Het belangrijkste is dat de scheppende mens zich niet in een 

vrouw verliest, mannen niet verwijfd worden en hun scheppend vermogen behouden.  

 

DB-MJ – Part I – Section 18, ‘On Old and Young Little Women’– p. 63: Er is een duidelijke 

stereotypering die onmiskenbaar uit de negentiende eeuw stamt, en het bevestigt de clichés 

die gangbaar waren. Zarathoestra blijkt hier nog zelf menselijk, al te menselijk, en dat komt 

juist door vrouwen, door naar vrouwen te gaan. Vandaar de nodige zweep om mee te nemen. 

 

GW – Part I – 18. ‘On Little Old and Young Women’ – p. 94: 

“For Nietzsche, woman is intricately bound to the question of truth and knowledge.” 

 

De Koran - Soera 4 - De vrouwen - p. 90 

 

EV – Uitleg bij de Koran – p. 49: 

Naast ter sprake brengen van Mozes en Jezus, alsook joden of huichelaars, gaat deze vrij 

lange Soera vooral over vrouwen, specifiek ‘wezen’, die best worden uitgehuwelijkt om zo 

een menswaardig bestaan te krijgen, zelfs meer dan één wees te huwen, of ook met een wees-

slavin. Daarna gaat het over de geldzaken en vrouwen, zoals afhandeling bij erfenis, het niet 

huwen met iemand uit de naaste familie, en over het feit dat de vrouw altijd met een huwelijk 

moet instemmen, desnoods door niets te zeggen. Vervolgens worden beperkingen besproken 

inzake het huwelijk met een weduwe, zoals de bruidsschat, erfenis, straffen en intimiteiten. 

 

NS – Tafseer 4 – Vol. 2 – Soorat an-Nisâ – p. 118-119: “[…] this soorah begins with the 

command to fear Allah (swt) and be mindful of ties of kinship and spouses in general. Then 

after that, these factors are explained fully, in detail, from the beginning of the soorah to the 

end. It is as if the entire soorah focuses on these issues, as it goes on to explain in detail and 

clarify what is mentioned […].” 

 

Besluit DK - ASZ: geen inhoudelijke relatering, noch enige tegenstelling of intertekstualiteit. 
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ASZ - Parab. 20 - Van kind en huwelijk - p. 67 

 

LB:  De keuze voor de juiste genen lijkt aangewezen bij de procreatie, toch voor de zin der 

aarde, waarbij de scheppende mens dus uit zichzelf kan scheppen, tot zelftranscendentie en 

naar het Übermenschelijke toe.  

De liefde is in die optiek een aansporen tot zelfovertreffing, dus een opdracht om ‘boven u 

uit’ lief te hebben, en het eigen zijn te overtreffen via de schepping van iets dat meer is dan 

hetgeen ervoor was. Het gaat hier dus over een oproep tot (morele) verantwoordelijkheid, 

zodat het huwelijk en in origine de liefde, de broedkas kan zijn van het overwinnen van de 

mens.  

 

DB-MJ – Part I – Section 20, ‘On Children and Marriage’ – p. 67: zelfde inhoud als bij LB. 

 

GW – Part I – 20. ‘On Child and Marriage’ – p. 96: 

“Zarathustra warns that not everyone has the right to desire a child (=creation) and marriage 

(=affirmation). Only the lion – ‘the victorius one, the self-conqueror, the commander of your 

senses, the master of your ‘virtues’ – has the right to attempt the metamorphosis to child. […] 

to create a higher self, something ‘over and beyond’ oneself.  

Only the fundamental healthy type, […] can hope to achieve a higher self. Zarathustra is 

thinking here of a self which fulfills the greatest potential of ‘becoming what one is” 

(=production) rather than standard  repetition of normalities (=reproduction).” 

 

De Koran - Soera 65 - De echtscheiding - p. 714 

 

EV – Uitleg bij de Koran – p. 298: 

Deze Soera behandelt de echtscheiding, ook in relatie tot een eventuele zwangerschap, 

waarbij wordt aangedrongen om de regels hieromtrent in acht te nemen.  

Dit om de vrouw en het eventuele kind te beschermen. Beloning voor wie navolgt en straf 

voor wie deze schendt. 

 

NS – Tafseer 65 – Vol. 10 – Soorat at-Talâq – p. 134:  

zelfde inhoud als bij EV. 

 

Besluit DK - ASZ: geen inhoudelijke relatering, noch enige tegenstelling of intertekstualiteit. 
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TWEEDE DEEL VAN NIETZSCHE’S ALDUS SPRAK ZARATHOESTRA 

 

ASZ - Parab. 28 - Van het gepeupel [gespuis] - p. 85 

 

LB:  De massa blijkt hedonistisch. Pessimisme komt voort vanuit de afkeer van de massa, en 

zichzelf in de massa zien leidt tot walging over zichzelf, met inbegrip van verleden en heden, 

inclusief heersers die handelaars in macht zijn. Zarathoestra, de eenling, rukt zich als het ware 

los, is moedig en fier, zoekt het leven vol wind op grote hoogte, maar is en blijft alleen.  

 

DB-MJ – Part II – Section 6, ‘On the Rabble’ – p. 85: Wellicht eerder biografisch te situeren 

als achtergrondgegeven uit Nietzsche’s tijdvak, waarbij het gepeupel er is voor hen, die de 

macht hebben. Macht ontstaat door instemming - en dus door het gepeupel is er die macht - 

maar Nietzsche bedoelt dit niet persé socio-economisch. Er is immers geen link met sociale 

klasse of met het tegenovergestelde, met name ‘the nobility’, waarbij Nietzsche enkel uitdrukt 

te walgen van de sociale omwentelingen in zijn tijd.  

 

GW – Part II – 6. ‘On the Rabble’ – p. 137: “The rabbles […] are rather a psychological type. 

[…] true believers of mass movements of all types – socialists or fascists, democrats or 

tyrants – whose claim to right rests only in might and a disgenuine claim to equality. They are 

the spiritually poor – revenge seekers, power-hungry, greedly […] parasites within […].” 

 

De Koran - Soera 109 - De ongelovigen - p. 815 

 

EV – Uitleg bij de Koran – p. 349: In de tijd van Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص waren er meerdere 

godsdiensten en deze Soera trekt een grens en deelt de ruimte dan ook op tussen Mohammed 

 .en zijn volgelingen versus (steeds minder) concurrerende ongelovigen ملسو هيلع هللا ىلص

 

NS – Tafseer 109 – Vol. 10 – Soorat al-Kâfiroon – p. 460: “That is, say to the disbelievers, 

openly proclaiming in plain language: ‘I do not worship what you worship’ […] ‘nor do you 

worship what I worship’ because of your lack of sincerity towards Allah (swt) in worshipping 

Him, for your worship of Him is accompanied by polytheism and cannot be called worship. 

These ideas are repeated in this soorah […].” 

 

Besluit DK - ASZ: geen inhoudelijke relatering, noch enige tegenstelling of intertekstualiteit. 
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ASZ - Parab. 29 - Van de tarantula’s - p. 87 

 

LB:  Gericht tegen gedachte en theorie van de gelijkheid, dus tegen het socialisme zonder 

deze perse als politieke richting te zien, omdat immers, wanneer iedereen gelijk is of moet 

zijn, er geen plaats is voor de Übermensch en dat niemand zich hogerop kan begeven door 

uitmuntendheid. Het leven moet en wil stijgen en overstijgen, zichzelf overwinnen, en dat 

zegt Zarathoestra niet tot de massa, maar juist tot de enkeling die losraakt en wil dansen.  

 

DB-MJ – Part II – Section 7, ‘On the Tarantulas’ – p. 87: De spin staat voor hen die gelijkheid 

willen, volgens Nietzsche een wraak van de zwakkeren tegen de sterken, vanuit ressentiment 

dus. Het christendom is bij uitstek uitdrager van dat gelijkheidsidee en ideaal, dat haaks staat 

op wat Nietzsche stelt, namelijk dat mensen niet gelijk zijn, en dat juist de ongelijkheid zorgt 

voor de Wil-tot-macht als principieel gangmaker in, vanuit, voor het leven. Alle productiviteit 

ontstaat door oppositie en strijd, zelfs onder de ‘hogere mensen’, en wat resulteert in kracht en 

schoonheid. 

 

GW – Part II – 7. ‘On the Tarantulas’ – p. 138-139: “Revenge is the poison of this spider, a 

toxin of the psyche […] The inner essence of the tarantula, […] is the will to equal power: this 

is the drive of all relatively inferior individuals […].” 

 

De Koran - Soera 29 - De spin - p. 478 

 

EV – Uitleg bij de Koran – p. 202: 

In deze Soera passeren verschillende personen de revue, zoals ondermeer Noach, Abraham, 

Lot, Sjoe’aib, (het volk van) Aad, (de mensen van) Thamoed, (de Bijbelse) Korach, (idem) 

Farao, (en idem) Haman. Inzake de spin heeft deze een zeer kwetsbare woning, zinnebeeld 

voor het geloof, waaraan men zich vasthoudt terwijl Allah (swt) de mens op de proef stelt. 

 

NS – Tafseer 29 – Vol. 7 – Soorat al-‘Ankaboot – p. 244: “Here Allah (swt) tells us of the 

perfect nature of His wisdom, and that His wisdom does not dictate that anyone who says that 

he is a believer and claims to have faith will be safe from trials and tests, and will not be 

exposed to that which may cause confusion with regard to their faith and related issues. […]” 

 

Besluit DK - ASZ: geen inhoudelijke relatering, noch enige tegenstelling of intertekstualiteit. 
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ASZ - Parab. 31 - Het nachtlied - p. 92 

 

LB:  Veel poëzie en ook beelden die de eenzaamheid van Zarathoestra schetsen. Immers is 

Zarathoestra niet onverschillig, want hij houdt van de mens. Maar het is niet makkelijk om 

gedachten te scheppen en deze ‘uit te delen’ of te schenken’. Het is makkelijker om in het 

donker te blijven en op anderen te leunen of andermans ideeën te accepteren. Maar door die 

verzaking staat de scheppende mens alleen, vol twijfel, heeft niets dat zeker is of het zijne is, 

en het blijkt beter om te zwijgen en niet te schenken. Uiteindelijk is Zarathoestra’s conclusie 

dat de scheppende mens zin vindt door te willen spreken, als teken van zijn liefhebben, want 

voor de rest spreekt er niets in de nacht, dus is de scheppende mens een bron die moet lijden, 

omdat hij niets terugkrijgt ondanks al zijn schenken. Toch schenkt hij, om zo de mensen hun 

illusies te ontnemen. Enkel daarom moet de enkeling spreken, net zoals noodzakelijk ademen. 

 

DB-MJ – Part II – Section 9, ‘The Night-Song’ – p. 91: In deze parabel wijzigt de toon want 

het betreft een dithyrambisch lied. Dat is markant omdat het een eerste lied is van meerdere in 

ASZ, maar ook omdat in tegenstelling tot de eerdere, retorische of speechende methode van 

Zarathoestra op deze manier strategisch vernieuwt en verandert om meer in te dringen of na te 

zinderen bij de lezer, door juist de tekst dramatiserend te adresseren aan zichzelf. De sfeer van 

een seksuele dans wordt opgeroepen en Zarathoestra, zwanger van zijn wijsheid, blijkt zelfs 

een mogelijk, verlossend instrument voor de mens (van zichzelf), en die zich op het einde van 

die dans hult in een sfeer van orgasme en post-coïtale extase.  

 

GW – Part II – 9. ‘The Night Song’ – p. 144: zelfde inhoud als bij LB. 

 

De Koran  

- Soera 92 - De nacht - p. 796 - Soera 86 - De nachtganger [Nachtster] - p. 783 - Soera 53 - De 

ster [gesternte] - p. 661 - Soera 85 - De sterren - p. 781 

 

EV – Uitleg bij de Koran 

 – Soera 92 - p. 337  

Gaat over twee manieren van leven, waarbij geduid wordt hoe deze telkens aflopen. Wie 

goede inzet heeft getoond, wordt het Paradijs voorgespiegeld, terwijl mensen die ervan 

uitgaan dat alles om hen draait, mogen rekenen op het tegendeel. Alle macht behoort immers 

Allah (swt) toe, en daarom is de godvrezendheid eigenlijk vanzelfsprekend. 
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– Soera 86 - p. 330  

Handelt over een ster die in de nacht verschijnt, waarbij opgeroepen wordt om het kleine 

begin van de mens te overdenken en zich te bevragen omtrent de consequenties daarvan. 

 

– Soera 53 - p. 275  

De verkondiging van Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص berust op aan hem geopenbaarde uitspraken. 

Beschuldigingen aan Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص worden afgewezen.  Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص blijkt onverstoorbaar 

bij het zoeken naar tekens van Allah (swt). De dag van de opstanding komt. 

  

– Soera 85 - p. 329 

Gelovigen versus ongelovigen, waarbij Farao en Thamoed als voorbeelden worden opgevoerd 

en waarvan de mensen moeten leren. Geweld tegen gelovigen wordt bestraft met vuur (van de 

hel), zelfs ook tegen mensen van het boek zoals de christenen die in die tijd ook gedood 

werden omwille van hun geloof. De Koran staat op zeer hoog niveau, zoals een ster. 

 

NS – Tafseer 92 – Vol. 10 – Soorat al-Layl – p. 404: gelijklopende inhoud met EV. 

 

NS – Tafseer 86 – Vol. 10 – Soorat at-Târiq – p. 373: ”What is attested to by this oath is: for 

every soul there is a keeper watching it and recording its deeds, both righteous and otherwise, 

and that soul will be requited for the deeds that are recorded against it.”  

 

NS – Tafseer 53 – Vol. 9 – Soorat an-Najm – p. 329-330: “Here Allah (swt) swears by the 

stars when they set; that is, when they disappear below the horizon at the end of the night, 

when day comes. That is because there are great signs of Allah (swt) in that, that make it 

appropriate to swear thereby. […]Were it not for the knowledge inherited from the Prophets, 

the people would be in darkness greater than that of the darkest night. The point made by this 

oath is to declare that the Messenger ملسو هيلع هللا ىلص is far above being misguided in his knowledge and 

aims, which implies that he is guided in his knowledge and that in guiding others he has the 

best of intentions and is utterly sincere towards the Ummah. This is in contrast to the 

followers of misguidance, whose knowledge is corrupt and whose aims are corrupt.” 

 

NS – Tafseer 85 – Vol. 10 – Soorat al-Burooj – p. 364: gelijklopende inhoud met EV. 

 

Besluit DK - ASZ: geen inhoudelijke relatering, noch enige tegenstelling of intertekstualiteit. 
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ASZ - Parab. 36 - Van het land der beschaving - p. 102 

 

LB:  Nietzsche blijkt in verzet tegen zijn tijd, want Zarathoestra aanvaard geen historisch 

bewustzijn. Alles is maskerade want de mens blijkt zelfingenomen en is juist het omgekeerde 

van de scheppende mens en dus mag hij te gronde gaan. De burgerlijkheid zonder humor of 

kinderlijkheid is volstrekt ongeloofwaardig omdat hij niets te zeggen heeft, en opponent staat  

tegenover Zarathoestra’s gelovigheid: de dromen-mens die wil geloven aan geloof in zichzelf. 

 

DB-MJ – Part II – Section 14, ‘On the Land of Culture’ – p. 101: Bevat de kritiek op de 

moderniteit, waarbij Zarathoestra nu weer veraf staat van zijn eerdere (extatische) liederen. 

De vaststelling die wordt gemaakt is, dat het menselijk ras door de Verlichting verder bevrijd 

kan worden van het bovenaardse, maar dat er een thuisloosheid overblijft, een vacuüm,  

waarbij er geen nieuw geloof het oude geloof is komen vervangen. Het optimisme van 

Nietzsche bestaat daarin, dat hij Zarathoestra de Übermensch komt verkondigen, als nieuw 

streefdoel voor de mens, als nieuw geloof, om uit het nihilisme te geraken.    

 

GW – Part II – 14. ‘On the Land of Education’ – p. 156: “Zarathustra had attacked modern 

man’s greatest source of pride - his education - […] to ignite man’s will to overcome himself.” 

 

De Koran - Soera 90 - Het land - p. 792 

 

EV – Uitleg bij de Koran – p. 335: 

Is genoemd naar de stad Mekka, waarbij centraal gegeven is dat veel Mekkanen afwijzend 

staan tegenover de boodschap van Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص. De Mekkaan meent dat hij enkel de macht 

heeft en is trots terwijl Allah (swt) tot veel meer in staat is. Mensen aan de goede kant (goede 

daden) zullen worden beloond en dezen aan de slechte kant (niet geloven), gestraft. 

 

NS – Tafseer 90 – Vol. 10 – Soorat al-Balad – p. 396: “Here Allah (swt) swears this city that 

is, by this secure city, namely Makkah al-Mukarramah, which is the best of all cities, 

especially at the time when the Messenger ملسو هيلع هللا ىلص was living there.” 

 

Besluit DK - ASZ: geen inhoudelijke relatering noch tegenstelling hoewel iets overeenstemt, 

namelijk het thema van de gelovige(n) versus de ongelovig(en) of als een kritiek; zij die zich 

beschaafd noemen zijn juist de onbeschaafden, maar dat is mogelijks vergezochte gelijkenis. 
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ASZ - Parab. 39 - Van de dichters - p. 108 

 

LB:  Het gaat over een bewust aanvallen van iedereen die bewust een illusie wil voorhouden, 

oproept of bewerkstelligt, dus niet de dichter als iemand die tekstueel dichtwerk doet, maar al 

diegenen die (voor)liegen omwille van de lelijke of pijnlijke of idealistische werkelijkheid die  

eigenlijk niet aangekund wordt, wat ze dan ook maar half maakt als ‘ernst’. Ze gedragen zich 

dichterlijk, met tierlantijntjes en krullen, maar Zarathoestra doorziet al hun halfheid, ijdelheid, 

domheid, viesheid, als slechts ‘rijk der wolken’, verbeelding en sluier over de ontgoochelende 

werkelijkheid. De versluierde werkelijkheid herbergt eigenlijk niets, en is daarom nihilistisch.  

 

DB-MJ – Part II – Section 17, ‘On the Poets’ – p. 107: zelfde inhoud als bij LB. 

 

GW – Part II – 17. ‘On Poets’ – p. 163: “Zarathustra reduces the creation of the gods to the 

experience of poetic inspiration […], the dreamer […] creates the gods in his own image […].”  

 

De Koran - Soera 26 - De dichters - p. 435 

 

EV – Uitleg bij de Koran – p. 186: 

Hier volgt meer relaas over het conflict tussen Mozes en Farao, ook meer over Abraham en 

Noach, alsook Aad, Thamoed en Lot. In Mekka zou men meer geloven mocht er een teken 

van Allah (swt) komen, maar ongelovigen zouden evenmin bekeren na een teken. In al het 

moois dat er op aarde is, betekent dit een teken van God, maar iedereen is verantwoordelijk 

voor een levensinvulling. Dichters zijn mensen die ronddolen en blijken vaak woordbrekers. 

 

NS – Tafseer 26 – Vol. 7 – Soorat ash-Shu’arâ’ – p. 58: “Here the Creator highlights the 

greatness of the verses of the clear Book which points to all divine instructions and Islamic 

teachings, […] The Messenger ملسو هيلع هللا ىلص of Allah (swt) warned the people by means of it, and guided 

them by means of it to the straight path. Hence the pious slaves of Allah (swt) are guided by it 

and those who are doomed turn away from it. Therefore he was very sad when they did not 

believe, because he was so keen to do good and was so sincere towards them. […] Hence 

Pharaoh was not able to kill Moosa, even though Moosa opposed him and stood up to him, 

and regarded his views as foolish and him and his people as misguided. […]” 

 

Besluit DK - ASZ: geen inhoudelijke relatering, noch enige tegenstelling of intertekstualiteit. 
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ASZ - Parab. 40 - Van grote gebeurtenissen - p. 110 

 

LB:  Nietzsche vreest een later onjuiste receptie of perceptie van zijn geschrift. Temidden van  

tumult schetst Nietzsche via een metafoor de sociale omwentelingen van zijn tijd. Hij laat een 

vuurhond (metafoor voor ‘de revolutionair’) ontmaskeren als ‘illusionist’, die leugenachtig en 

oppervlakkig grote woorden gebruikt en de roep tot vrijheid bezigt, maar eigenlijk roem of eer 

wil voor zichzelf, net als de ‘Staat en Kerk’, die evenveel lawaai maken als ‘de kapitalist’, de 

andere vuurhond, die niet wezenlijk verschilt van de revolutionair. Alles wat eindelijk omver 

geworpen wordt, zal enkel een nieuw en sterk gezag oproepen of zien opeisen.  

 

DB-MJ – Part II – Section 18, ‘On the Great Events’ – p. 115: Een van de luidste passages in 

het boek, tevens experimenteel in de schrijfstijl, komt met de kritiek dat niet de meest lawaai- 

makende gebeurtenissen de meest belangrijke blijken te zijn. Tegelijk wordt er meer en meer 

uitgezien naar iets dat staat te gebeuren, iets groots, wat mooi wordt aangezegd via de uitroep:   

‘het is tijd, het is echt tijd!’.261   

 

GW – Part II – 18. ‘On Great Events’ – p. 165: zelfde inhoud als bij LB. 

 

De Koran - Soera 56 - De gebeurtenis - p. 678 

 

EV – Uitleg bij de Koran – p. 282: 

Verwijzing naar de opstanding als de grote gebeurtenis. Mensen aan de rechterkant en deze 

vooraan zullen het Paradijs binnengaan maar deze aan de linkerkant, ondermeer diegenen die 

niet wilden geloven in de boodschap van God, zullen de straf van de hel ondergaan. 

 

NS – Tafseer 56 – Vol. 9 – Soorat al-Wâqi’ah – p. 392: “Here Allah (swt) tells us about the 

inevitable event that will definitely come to pass. It is the resurrection, which - no one will 

deny - that is, there is no doubt about it, because there is rational and textual evidence for it, 

and divine wisdom dictates it.” 

 

Besluit DK - ASZ: geen inhoudelijke relatering, noch enige tegenstelling of intertekstualiteit. 

                                                           
261 Het is bijna tijd om de leer van de eeuwige wederkeer te gaan verkondigen, maar de lerende strategie van 
Nietzsche bestaat erin om de angstige Zarathoestra nog niet klaar te laten zijn om deze vreselijke gedachte uit 
te spreken, maar ze zonder inhoud wel al aan te kondigen, door een uitroep dat het tijd is, of beter: tijd wordt. 
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ASZ - Parab. 41 - De waarzegger - p. 113 

 

LB:  Het blijkt alles om niets, holheid, nivellering en dus pessimisme en schopenhaueriaanse 

doodsdrift vanuit lijden door de wil die blijft streven maar nooit vervulling vindt.262 Zelfs de 

illusies deinsden achteruit, zelfs bij Zarathoestra, die ondertussen, na een tijd van bezinning - 

als slaap - tot nieuw inzicht komt, na een droom weer opgewekt: niet langer levensmoe en 

vooral via de lach weer bevrijd, poëtisch bezield en ‘stralend’.263 

 

DB-MJ – Part II – Section 19, ‘The Soothsayer’ – p. 116:  

Voorspelt Zarathoestra de eeuw van het nihilisme, dat ook reeds hem infecteren wil. In de 

droom die Zarathoestra heeft, ontvouwt zich de mogelijke oplossing: een duizendvoudige lach 

van duizend maskers van kinderen, en van engelen, uilen, gekken en vlinders. De schaterlach: 

mogelijks een of de overwinnaar van het nihilisme. 

 

GW – Part II – 19. ‘The Soothsayer’ – p. 166-168: “Zarathustra listens to a wiseman’s 

teaching of total nihilism and world-weariness, reflecting both schopenhauerian pessimism 

(=doctrine) and Christianity (=faith), which announces the coming self-devaluation of all 

highest values (=all rotten fruit), resulting in the designation of even the most inspired (=the 

best) such that, even if inspiration (=fire) were to return to man, it would prove too powerful 

for his weakened constitution (=would turn to ashes). Even man’s understanding of the causes 

of this nihilism would devolve into superstition. Man’s values and capacity to create new 

values have dried up in this schopenhauerian vision, but man is thereby weakened beyond the 

ability to take his own life in the service of something over man. […] The Soothsayer’s 

question asks, ‘where is the overman?’ Zarathustra’s command to prepare a feast shows his 

confidence in the overman as a goal for which the weak may go under. But the Soothsayer 

will spread his doctrine for decades […] Zarathustra is no more certain of its meaning than 

before: he remains distant and in the position of the weary and sick (=in bed) […].” 

                                                           
262 De waarzegger is volgens Santaniello “a proclaimer of ill things and great weariness, a melancholy man, a 

talk about the meaningless of life”: het blijkt uiteindelijk dé man die Zarathoestra vertelt dat de hogere mens 
weent en wacht op hem [Zarathoestra]. Santaniello, Weaver, Zarathustra’s last supper. Nietzsche’s eight higher 
men. (Hampshire en Burlington 2005) 5. 
263 Immers dient Zarathoestra dat pessimisme en doodsdrift van Schopenhauer (en Wagner) te overwinnen, en 

dus eigenlijk een humanistisch gerichte, levens-‘affirmerende’ attitude eigen te worden: “from a growling bear 
into one who enjoys life and dance […]” Santaniello, Weaver, Zarathustra’s last supper. Nietzsche’s eight higher 
men. (Hampshire en Burlington 2005) 11. 
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“The keys” […] are not the rattling gloomy doctrines of the world-weary, but the deed a goal 

for man […] like a battlefield, the history of man presents only partial human beings […]. 

Zarathustra’s goal for man can be found only in the future, and Zarathustra himself can be 

seen only as a fragmentary and imperfect reflection of what is to come. […] a goal in whose 

service the world-weary may find the strength to sacrifice themselves; namely the overman.” 

 

De Koran - Soera 21 - De profeten - p. 376 - 47 - [De profeet]Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص ?? - p. 629 

 

EV – Uitleg bij de Koran  

– Soera 21 - p. 162  

In deze Soera komt het woord profeet eigenlijk niet voor, maar er wordt wel verwezen naar 

mensen die als profeet werden beschouwd zoals koningen David en Salomo. Allah (swt) 

beschermt de profeten en straft tegenstanders. Polytheïsme wordt afgewezen, want competitie 

tussen goden zou enkel tot chaos leiden: er is dus maar één God en wie zich daarnaast ook tot 

God verheft, wordt daarvoor gestraft, want uiteindelijk sterft iedereen en moet er rekenschap 

worden gegeven, waarbij het voor de ongelovigen dan te laat zal zijn want enkel Allah (swt)  

heeft alle macht. Allah (swt) redt de profeten, en Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص wijst de weg naar het heil.  

 

– Soera 47 - p. 260 

In deze Soera wordt vooral behandeld hoe Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص steeds weer op weerstand stuit. De 

sfeer is deze van strijd en geweld. Trouw aan Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص is trouw aan Allah (swt). Allah 

(swt) zal voor gesneuvelde strijders alles goed maken en hen het Paradijs toewijzen. 

Godvrezenden mogen wijn drinken, de gestraften kokend water en met de komst van 

Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص als laatste profeet, is het uur van het oordeel dichtbij, terwijl Allah (swt) uitstel 

geeft, omdat het geloof steeds meer aanhang kan krijgen. Gelovigen zullen beloond worden.  

 

NS – Tafseer 21 – Vol. 6 – Soorat al-Anbiyâ’ – p. 183: zelfde inhoud als bij EV. 

 

NS – Tafseer 47 – Vol. 9 – Soorat Muhammad – p. 179: zelfde inhoud als bij EV. 

 

Besluit DK - ASZ:  

Geen inhoudelijke relatering noch tegenstelling, enigszins gelijklopend als Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص en 

Zarathoestra worden gezien als twee figuren die waarheid zeggen en weg wijzen naar heil en 

beloning. Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص wordt niet geschetst als bevrijd, noch als poëtisch bezield of stralend.  
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ASZ - Parab. 42 - Van de verlossing - p. 116 

 

LB:  Zarathoestra preekt niet tot hen die bij hem toeverlaat zoeken, of genezing of troost, en 

evenmin spreekt hij tot gespecialiseerde mensen. Hij wil een brug naar de toekomst zijn, de 

uitweg tonen en daarbij het lot in eigen handen nemen en losraken van het verleden zonder 

gevoelens van wraak te koesteren. De idee van ‘de eeuwige wederkeer’ duikt op, hoewel de 

boodschap van de Übermensch herhaald wordt. Nu blijkt de mens nog onvolmaakt, misvormd 

of kreupel. Hij kan echter nieuw worden, als hij het bestaan (en zijn verleden) leert beamen.  

 

DB-MJ – Part II – Section 20, ‘On Redemption’ – p. 118: Verlossing zou gelegen zijn in de 

Übermensch om het (pijnlijke) verleden op te heffen (te genezen) door een affirmatieve wil. 

De wil die het volledige verleden opnieuw wil: Zarathoestra kan of wil, enigszins verlamd 

door de zwaarte van die taak het nog niet aan, het zo te zeggen aan zijn discipelen. Dat blijkt 

Nietzsche’s antwoord en revolte ten aanzien van Schopenhauer’s ‘niet-willen’. 

 

GW – Part II – 20. ‘On Redemption’ – p. 169: zelfde inhoud als bij LB. 

 

De Koran - Soera 25 - De onderscheid|er [|-ing]    - p. 428 

 

EV – Uitleg bij de Koran – p. 182: 

In deze Soera wordt vooral tegen de ongelovigen gereageerd. Voorbeelden worden gegeven. 

Onderscheid en gave komt tot stand door bv. de Tora voor Mozes of het geopenbaarde woord 

van God aan Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص als waarschuwer. Elk verhaal (of verzinsel) van de mens staat in 

de schaduw van wat Allah (swt) heeft geopenbaard, en kan het kwade onderscheiden van het 

goede. Op de dag van het oordeel worden ongelovigen met al hun afgoden berecht en gestraft. 

Leugenaars, door onbegrip voor vermaning, worden ontmaskerd en zullen gestraft worden.  

 

NS – Tafseer 25 – Vol. 6 – Soorat al-Furqân – p. 449-466: “This is a statement of the perfect 

might and majesty of Allah (swt), that He is One and unique in all aspects, and that His 

generosity and kindness are abundant […] explaining to them how to attain His pleasure and 

avoid His wrath, so that whoever accepts His warning and acts accordingly will be among 

those who are saved in this world and the hereafter, those who will attain eternal happiness 

and everlasting glory […] and if they are bad then the consequences will be bad.” 

 

Besluit DK - ASZ: geen inhoudelijke relatering, noch enige tegenstelling of intertekstualiteit. 
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ASZ - Parab. 43 - Van mensen-schranderheid [wijsheid] - p. 119 

 

LB:  Zarathoestra moet schranderheid aan de dag leggen om onder de mensen te kunnen 

vertoeven zonder zijn weg naar omhoog te moeten opgeven, dat is de eerste schranderheid. 

Zelfoverstijging doet vreemd aan bij andere mensen, daarom is de tweede schranderheid het 

masker, bijvoorbeeld de (schone) schijn die de moraal is. Het derde masker is de kwaadheid, 

die de schijn wegrukt en de weg vrijmaakt naar de Übermensch, wat nodig is. Mensen zijn 

snel jaloers van elk streven naar zelfoverwinning. Kwestie is niet op te vallen in dat streven.   

 

DB-MJ – Part II – Section 21, ‘On Human Cleverness’ – p. 121: Volgens de auteurs is deze 

parabel een plausibele weergave van hoe Zarathoestra worstelt met de gedachte van de 

eeuwige wederkeer. De worsteling wordt gevormd doordat hij enerzijds nog niet kan zonder 

de steun van de mensen, maar anderzijds wil Zarathoestra echt zichzelf overstijgen ten 

overstaan van de Übermensch, maar wat moeilijk is zonder mensen voor het hoofd te stoten.  

 

GW – Part II – 21. ‘On Human Prudence’ – p. 173-175: “Partly personal apologetic, partly 

philosophical posturing, this section nonetheless underlines the most fundamental structure of 

the book. Zarathustra’s […] will is the drive to completion and perfection. The ‘glance which 

plunges into the height’ is the terrifying vision of the overman in his inhumanity and humanity. 

[…] The great tension within the overman between seclusion and human community requires 

rules of prudence […] The first rule of prudence is that Zarathustra allows himself faith in 

man […] His second prudence is to urge only the capable and self-confident higher man to 

self-overcoming […]. His third prudence is to retain hope for man’s capacity for evil. […] so 

those who would create the future man in themselves must be strong and ‘evil’ enough to 

destroy old values. […] The final prudence is to misjudge modern man as those capable of a 

future populated by ‘Gods… ashamed of all clothes.” 

 

De Koran - Soera 76 - De mens - p. 754 

Soera 114 - De mensen - p. 820 

 

EV – Uitleg bij de Koran  

Soera 76 – p. 317  

Er wordt verhaald over de schepping van de mens, alsook wordt gedetailleerd geschreven 

over het leven in het Paradijs (bron, parels, kamfer). De oproep is duidelijk: geef gehoor aan 
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de woorden van de Koran, en tot slot volgen nog heel wat voorbeelden van diegenen die het 

niet waard waren om het Paradijs te betreden. Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص wordt opgedragen ‘geduldig’ te 

zijn en zich zelf aan de geopenbaarde regels te houden want enkel ongelovigen denken aan 

een leven hier en nu, maar Allah (swt) kan dergelijke mensen vervangen door andere mensen. 

 

Soera 114 – p. 351 

Hier wordt de hulp van Allah (swt) ingeroepen, tegen een kwaad, net zoals in de Soera 113 

zelfs door Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص om hulp gevraagd wordt bij Allah (swt), en gebeden wordt om hulp. 

 

NS – Tafseer 114 – Vol. 10 – Soorat an-Nâs – p. 470: “This soorah refers to seeking refuge 

with the Lord (swt) and God of humankind (swt) from the Shaytan, who is the source and 

cause of all evil.”, wat de inhoud bij EV aanvult. 

 

Besluit DK - ASZ: geen inhoudelijke relatering, noch enige tegenstelling of intertekstualiteit. 

 

 

DERDE DEEL VAN NIETZSCHE’S ALDUS SPRAK ZARATHOESTRA 

 

ASZ -  Parab. 45 - De [voet]reiziger - p. 125 

 

LB:  De mens is een wandelaar, een reiziger, op zoek naar kennis, op zoek naar zichzelf. Door 

het leven aan te wenden als bergbeklimming, een weg naar zichzelf mogelijks, krijgt deze een 

richting en zin. Zarathoestra, die in het begin van het derde deel teruggekeerd is naar zijn grot 

en op de top van de berg gekomen, kijkt uit over een zee van tranen, als de zijne nog wel, om 

zichzelf, omdat hij zich verraden voelt door slechts een ‘half’-heid te zijn, tussen de mens en 

Übermensch. Of misschien weent hij omwille van het besef dat er ‘geen weg terug’ is, of van 

emotie: als bijna klaar om de afgrondelijke gedachte van ‘de eeuwige wederkeer’ te omarmen.    

 

DB-MJ – Part III – Section 1, ‘The wanderer’ – p. 123: Zarathoestra’s terugkeren naar zijn 

thuis, zijnde een spelonk, doet perceptueel wat denken aan het verhaal van de terugkeer van 

Odysseus. Ook is er een autobiografische oorsprong van wandelen en thuiskomen: Nietzsche 

was een wandelaar die dagelijks in de bergen ging wandelen en in de latere jaren rondzwierf 

in Zwitserland en Italië. Ook is het op en neer klimmen en dalen, mogelijkse projectie van 

Nietzsche’s leven of emoties, en zelfs van de Wil-tot-macht die altijd de confrontatie zoekt.  



65 

 

GW – Part III – 1. ‘The Wanderer’ – p. 195: “The eternal return marks the greatest maturity 

of an idealism: love of the highest without disgust, resentment or will to the destruction of the 

lowest. Thus the greatest test of all is that Zarathustra stand at his highest (=peak) and yet 

reach down to the smallest man (=ocean), affirming the eternal meanness and sublimity of 

human existence. […] The great terror of this journey downward is […] its meaninglessness. 

[…] Hardness is virtue along this path to completion and perfection.“ 

 

De Koran - Soera 17 - De nachtreis - p. 322 

Vers-overschrijdend De kinderen Israëls264 

= Soera 5 - De tafel - p. 120 en Soera 26 - De dichters - p. 435 

 

EV  – Uitleg bij de Koran  

Soera 17 – p. 138  

De inhoud stipt de nachtreis265 van Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص naar Jeruzalem aan. Ook worden veel zaken 

aangestipt zoals eens te meer een waarschuwing voor beloning op grond van geloof en straf 

voor ongeloof. Er worden veel volkeren gewaarschuwd daarvoor, elk met een boodschapper. 

Immers leidt het leven op aarde, vluchtig als het is, niet tot iets van blijvende waarde en moet 

men zich van verkwisters afwenden. Verwanten, armen en reizigers hebben bepaalde rechten 

die niet mogen worden veronachtzaamd. Vrijgevigheid met mate is raadzaam. Pasgeborenen 

en wezen moeten respect krijgen, zeker dochters. Het gebed moet worden gecontinueerd. 

 

- Soera 5 – p. 60  

Zou één van de laatst opgetekende Soera’s zijn, waarbij deze Soera het ondermeer heeft over 

een gedekte tafel met voedsel, de heilige maand waarin de bedevaart naar Mekka ondernomen 

wordt en de omkranste offerdieren, over de zonen van Adam, de omgang met joden en 

christenen en ook nog over Jezus en Maria. Tevens nog over overspel dat wordt afgekeurd, 

het huwelijk wordt toegestaan met vrouwen die behoren tot joden of christenen, de 

                                                           
264 De kinderen Israël: “Sheik Ahmad Adwan, die zich een moslimgeleerde noemt en in Jordanië woont, zei op 

zijn persoonlijke Facebook pagina dat er in de Koran niet zoiets bestaat als ‘Palestina’. Allah (swt) heeft het 
Heilige Land toegewezen aan de kinderen van Israël tot aan de Oordeelsdag (Koran, Soera 5 – “De Soera van de 
tafel,” vers 21. Ook staat in Soera 26 – ‘De Soera van de dichters,’ vers 59: “Wij maakten de kinderen van Israël 
de erfgenamen (van het land).”” https://www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/allah-gaf-het-land-israel-aan-
de-joden, pagina laatst bezocht op 31 juli 2022. 
265 Allah (swt) nam Zijn dienaar Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص mee “van het heilige bedehuis in Mekka naar het verre 

bedehuis in Jeruzalem. […] Meestal wordt […] gezegd dat Mohammed deze hemelreis in een visioen beleefd 
heeft.” Verhoef, Eduard, Uitleg bij de Koran (Vught 2017) 138. 

https://www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/allah-gaf-het-land-israel-aan-de-joden
https://www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/allah-gaf-het-land-israel-aan-de-joden
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reinigingsvoorschriften (inzake een simpele reiniging met zand in plaats van water), over toch 

een bepaalde vorm van vijandschap tussen het verraderlijke christendom, omdat Jezus niet de 

zoon van God of God zelf is geweest. Ook de joden worden iets minder fraai beschreven als 

mensen die naar niemand luisteren of spottende mensen. Apen en varkens zijn onreine dieren. 

De kinderen van Israël zijn mensen die onbetrouwbaar zijn, maar telkens nieuwe kans krijgen 

van Allah (swt). De christenen genieten door hun gedrag de voorkeur op joden. Ook komen 

nog andere zaken aan bod zoals verwijzingen naar Jezus, het laatste avondmaal, enzoverder.    

 

- Soera 26 – p. 186  

Hier volgt meer relaas over het conflict tussen Mozes en Farao, ook meer over Abraham en 

Noach, alsook Aad, Thamoed en Lot. In Mekka zou men meer geloven mocht er een teken 

van Allah (swt) komen, maar ongelovigen zouden zich evenmin bekeren na een teken. In al 

het moois dat er op aarde is, betekent dat een teken van Allah (swt), wat niet altijd wordt 

gezien, maar iedere mens is verantwoordelijk voor zijn of haar levensinvulling. Dichters 

bijvoorbeeld, zijn mensen die maar wat ronddolen en zich niet houden aan hun woord. 

 

NS – Tafseer 17 – Vol. 5 – Soorat al-Isrâ’ (Bani Isrâ’eel) – p. 260: “He took His slaved 

namely His Messenger Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص for a journey by night from the Sacred Mosque which 

is the noblest of all mosques into the Distant Mosque which is one of the most virtuous of 

mosques, for it is the place of the Prophets.” Is feitelijk dezelfde inhoud als bij EV. 

 

NS – Tafseer 5 – Vol. 2 – Soorat al-Mâ’idah – p. 346: “This is a command from Allah (swt)  

to His believing slaves, telling them what faith requires of fulfilling covenants, which is that 

one should adhere to them properly and completely, and not break them or fall short in 

fulfilling them. […] “ en voor de rest is er een zelfde inhoud aanwezig als bij EV’s situering. 

 

NS – Tafseer 26 – Vol. 7 – Soorat ash-Shu’arâ’ – p. 58: “Here the Creator (swt) highlights the 

greatness of the verses of the clear Book which points to all divine instructions and Islamic 

teachings, […] The Messenger ملسو هيلع هللا ىلص of Allah (swt)  warned the people by means of it, and guided 

them by means of it to the straight path. Hence the pious slaves of Allah (swt) are guided by it 

and those who are doomed turn away from it. Therefore he was very sad when they did not 

believe, because he was so keen to do good and was so sincere towards them. […]” 

 

Besluit DK - ASZ: geen inhoudelijke relatering, noch enige tegenstelling of intertekstualiteit. 
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ASZ - Parab. 48 - Voor zonsopgang - p. 133 

 

LB:  Het naar-boven-reikende266, als hemel is de toekomst, voor Zarathoestra die illusies 

(wolken) haat en ‘ja-en amen’ wil zeggen: het leven ten volle wil aanvaarden zoals het is, 

zonder bovenaardse binding (half-in-half), zelfs als die horizon relatief vlak of weinig zou 

zijn of inhouden. Mogelijks staat de hemel voor de eeuwige wederkeer als principe, waarvoor 

er  dankbaarheid moet zijn, als zegening en noch goed noch kwaad: de moraal valt weg omdat 

deze niet doeltreffend kan zijn en zelfs het heelal weinig zou aankunnen met wijsheid.  

 

DB-MJ – Part III – Section 4, ‘Before Sunrise’ – p. 133: Een dionysische (oud-Griekse) 

dithyrambe als ‘te-dansen’ of ‘extatische’ poëzie, die Nietzsche oprakelt en bezigt, betreft 

minstens een euforische stijl van een dromerige of visionaire ode, waarbij het kenmerkend 

gaat om telkens een kracht, die spreekt of zingt door die dithyrambe, als een onderbewustzijn 

bijvoorbeeld, en dat dingen naar het bewuste brengt zoals een hart of ziel dat kan ‘ingeven’. 

Na de nacht en het duister, is het inderdaad tijd voor uiteindelijke zonsopgang en licht die de 

(‘natuurlijke priester’) Zarathoestra koestert voor zijn (religie met het) kunnen ‘ja-zeggen’:  

vanuit affirmatie van het leven zoals het is en door gewetensvolle zelfoverwinning: ‘wijs’. 

 

GW – Part III – 4. ‘Before Sunrise’ – p. 203: 

“Zarathustra rejects the moralists’ notion of good and evil and so affirms existence in all its 

reality […]. His spirit - objectified as the sky and projected ‘over’ him - demands a clear, full, 

non-moral but blissful affirmation illuminated by a single inner source of willpower (=sun).” 

 

De Koran  

- Soera 89 - De dageraad - p. 791 - Soera 93 - Het ochtendgloren - p. 798 - Soera 113 - De 

morgenstond - p. 819 

 

EV – Uitleg bij de Koran  

– Soera 89 - p. 333  

Deze Soera heeft een structuur als volgt. Eerst noemt Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص voorbeelden uit het 

verleden van volken die door Allah (swt) zijn gestraft voor hun ongeloof. Daarna worden 

                                                           
266 Als “an attempt to pray” en “poetic tribute to the ancient prophet Zarathustra.” Santaniello, Weaver, 

Zarathustra’s last supper. Nietzsche’s eight higher men. (Hampshire en Burlington 2005) 75. 
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menselijke zonden belicht en tot slot worden de uiteenlopende bestemmingen van gelovigen 

en ongelovigen naast elkaar gezet. Daarnaast wordt er gepraat over de tiende dag van de 

bedevaartmaand267, waarbij meerdere ‘eed’-formules dienen om de boodschap te bevestigen 

en om te benadrukken dat de boodschap van Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص van levensbelang is.  

 

– Soera 93 - p. 338  

Deze Soera wil moed geven aan Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص door hem te verzekeren dat Allah (swt) hem 

niet heeft verlaten na een lange periode van uitblijven van nieuwe openbaringen of Soera’s. 

Wanhopen is niet nodig, wel aandacht voor de behoeftigen ondertussen, alsook tijd voor het 

verkondigen van de weldaden van Allah (swt).  

 

– Soera 113 - p. 351 

Hulp moet Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص zoeken bij Allah (swt). Bidden (in plaats van verboden magie) 

tegen kwaden, tegen de duisternis in, vandaar de associatie met het daglicht. 

 

NS – Tafseer 89 – Vol. 10 – Soorat al-Fajar – p. 387: “Allah (swt) swears by the dawn, which 

is the end of the night and the onset of the day, because of what there is in the departure of the 

night and the coming of the day, of signs that point to the perfect might of Allah (swt), and 

indicate that He alone is the controller of all things, and none should be worshipped except 

Him. At the time of dawn there is a prayer of great virtue, which deserves that Allah (swt) 

should swear by it.” Daarna volgt meer uitleg over de heilige dagen van de Ramadan, de 

eerste tien nachten en nog andere zaken over de Ramadan, en tot slot nog een lofprijzing aan 

hen die geloven en Allah (swt) die deze zal binnenlaten in het Paradijs. 

 

NS – Tafseer 93 – Vol. 10 – Soorat ad-Duhâ – p. 410: “Here Allah (swt) swears by the day 

when its light spreads in the early morning, and by the night when it is still and darkness 

spreads and grows intense, that Allah (swt) cares for His Messenger ملسو هيلع هللا ىلص.” 

 

NS – Tafseer 113 – Vol. 10 – Soorat al-Falaq – p. 468: zelfde inhoud als bij EV. 

 

Besluit DK - ASZ: geen inhoudelijke relatering, noch enige tegenstelling of intertekstualiteit. 

                                                           
267 “De eerste tien dagen van deze maand zouden […] als heilige dagen zijn beschouwd. Op de tiende dag wordt 
er een offer gebracht ter herinnering aan het offer dat Abraham bracht.” [nl. om zijn eerste zoon te moeten 
offeren, maar dat door zijn geloof kwam te vervallen] Verhoef, Eduard, Uitleg bij de Koran (Vught 2017) 333. 
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ASZ - Parab. 52 - Van de afvalligen - p. 144 

 

LB:  Afvalligheid aan het ‘niet-geloven’ of afvalligheid aan Zarathoestra, die hen eerst kon 

boeien maar later weer verafschuwde, betekent dus (opnieuw) de horigheid bekennen aan het 

christendom ofwel een nachtvogel zijn. De oorzaak hiervan is de gemakzucht omdat wie zelf 

niet in staat is voor zijn levenslot te handelen of beslissen, zich dus wegsteekt en ook nestelt 

in dergelijk ‘godsgemak’ en leeft in het duister. Misschien is het louter een modeverschijnsel? 

Valse romantiek of spiritisme? In elk geval heeft het monotheïsme (er is enkel één god) het 

polytheïsme verdrongen, maar het luidde daarmee tegelijk zijn ondergang in. Die ‘één God’ 

bleek immers te algemeen en abstract. Het zal enkel in het voordeel zijn van het atheïsme, dat  

nog teveel op het theïsme zal gelijken en omgekeerd. Hoornblazers: verkapte vingerwijzing 

naar de negentiende-eeuwse Wagner-tuba268 of misschien naar de koraanse Israafiel269.  

 

DB-MJ – Part III – Section 8, ‘On apostates’ – p. 145: Nietzsche is zich bewust van mogelijke 

misinterpretaties omdat hij juist ruimte tot verbeelding laat en die allegorische kwaliteit voedt. 

Naast deze bezorgdheid doorklinkt vooral een bepaald sentiment van ontgoocheling omdat 

Zarathoestra’s verwachtingen van zijn leerlingen niet hoog zijn: deze zullen vlug weer oude 

gewoontes oppakken: het opnieuw vervallen in geloof (in God, die dood is). Het aanbidden 

van Dionysos zou een goede zaak zijn, omdat men dan tenslotte de (heilige) aarde viert, en 

niet ‘iets bovenaards’, dat niet bestaat. 

 

GW – Part III – 8. ‘On Apostates’ – p. 209-211: “Zarathustra’s first companions were the 

totally dependent corpse and the violently opportunistic Jester.” Zarathoestra moet op zoek 

naar deftige volgers, echte volgers, blijvende volgers. Hij kijkt daarvoor in de stad De bonte 

koe en later ook op De gelukzalige eilanden. Na verloop van tijd , “the first group of believers 

have reconverted to the old faith (=have become pious again), seeking to avoid the hardships 

and responsibilities of atheism […]. Waarom? “The disappearance of the godless one has 

                                                           
268 Instrument tussen trombone en hoorn, gebouwd op aanwijzing van Wagner en in diens opera’s gebruikt 
met uitzondering van Parsifal. Bron: https://www.philipssymfonieorkest.nl/wagner-tuba, laatst bezocht op 3 
september 2022. 
269 Religieuze betekenis: Er zullen twee bazuinstoten via Israafiel plaatsvinden volgens al-Imaam Aboe 
‘Abdillaah Mohammad ibn Saalih al-‘Oethaymien: “De eerste: de Stoot van de Verschrikking. Hij zal op de 
bazuin blazen, waarop de mensen in angst zullen verkeren en zullen bezwijken, behalve wie Allah (swt) wil.  
De tweede: de Stoot van de Opstanding. Hij zal op de bazuin blazen, waarop zij worden opgewekt en uit hun 
graven zullen opstaan.” Bron: http://www.ontdekislam.nl/forum/viewtopic.php?t=70810, pagina laatst 
bezocht op 3 september 2022. Bij gebeurde controle op 9 september 2022 werkte de link niet, maar na de URL 
in te typen in de zoek-engine, dan verloopt de navigatie goed, wat te maken zou hebben met de blog-structuur. 

https://www.philipssymfonieorkest.nl/wagner-tuba
http://www.ontdekislam.nl/forum/viewtopic.php?t=70810
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created in them a fear of god and punishment, intensified by Zarathustra’s inability to offer 

anything as attractive as eternal reward.”  

Inzake dan het monotheïsme, als tweede essentie behandeld in correlatie met het polytheïsme 

in de parabel, “is the absurd conclusion reached by all theology. That the entirety of all good 

and perfect things are contained in a single superhuman being residing in a supernatural realm 

outside of all materiality shows the complete poverty of religion […]. Polytheism contains the 

truth that there are many goods in the world not assimilatable into one Divine Personality […] 

The anthropomorphism of both […] show the further truth that the divine is in fact the 

perfection of man: creation of One Perfect Man is precisely what is not godly. What is divine 

is the human essence raised to its highest development […].” 

 

De Koran - Soera 109 - De ongelovigen - p. 815 - Soera 23 De gelovigen  ?? p. 401 

 

EV – Uitleg bij de Koran  

Soera 109 – p. 349 

In de tijd van Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص waren er meerdere godsdiensten en deze Soera trekt een grens en 

deelt de ruimte dan ook op tussen Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص en zijn volgelingen versus de (steeds 

minder) concurrerende ongelovigen. 

  

Soera 23 – p. 173:  

Deze Soera handelt over die mensen die hun leven op een goede manier organiseren en 

invullen. Vervolgens komen Noach, Mozes, Maria en haar zonder bij naam genoemde zoon 

aan bod. De kenmerken van de gelovigen worden opgesomd. Er volgt een resem deugden, 

regels, aanwijzingen die strikt zijn bij huwelijk en bruidsschat. Diegenen die zich afkeren van 

de boodschap van Allah (swt) zijn veroordeeld tot de hel. Dat is dan ook de hoofdtaak van 

Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص: het is essentieel de mensen op te roepen om de weg van Allah (swt) te gaan.    

 

NS – Tafseer 109 – Vol. 10 – Soorat al-Kâfiroon – p. 459-460: “That is, say to the 

disbelievers, openly proclaiming in plain language: I do not worship what you worship […] 

nor do you worship what I worship because of your lack of sincerity towards Allah (swt) in 

worshipping Him, for your worship of Him is accompanied by polytheism and cannot be 

called worship.” 

 

Besluit DK - ASZ: geen inhoudelijke relatering, noch enige tegenstelling of intertekstualiteit. 
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ASZ - Parab. 53 - De thuiskomst - p. 147 

 

LB:  Zarathoestra keert graag terug naar huis en zijn vaderland: de eenzaamheid. Hij heeft 

ondertussen geleerd onder de mensen te zwijgen, juist daar waar niemand elkaar verstaat of 

begrijpt, terwijl in de eenzaamheid het omgekeerde geldt omdat hij niet meer verlaten is door 

zichzelf en dus vrijuit kan spreken zonder te moeten meedoen aan leugens en pseudo-cultuur: 

bluffers, grootsprekers en modesnufjes.  

Het enige echte wat telt is de filosofie, waarbij de filosoof dus wel een vreemde moet zijn: 

verlaten en bedreigd, naamloos en gevend, terwijl de mensen onder elkaar praten om niets, 

zonder houvast of waarheid en alles te vergeten is. Zarathoestra walgt van deze ‘vliegen’ (de 

markt, zie eerder behandeld) en keert zich af van ‘het alledaagse menszijn’.   

 

DB-MJ – Part III – Section 9, ‘The Return Home’ – p. 146: Niet de grot of zijn dieren doch 

wel de eenzaamheid van zijn grot in de bergen verwelkomt de teruggekeerde Zarathoestra, die 

graag wild en vreemd wil zijn. Hij mag dan zonderling zijn, en alleen-levend in de natuur: hij 

waant zich vrij om te worden en te spreken, wat overigens zijn zelfoverwinning kan helpen.  

 

GW – Part III – 9. ‘The Return Home’ – p. 211: zelfde inhoud als bij LB. 

 

De Koran - Soera 59 - De verzameling - p. 696 

 

EV  – Uitleg bij de Koran – p. 289: 

Hier gaat het over het bijeenbrengen van een groep mensen, waarbij het ook gaat over een 

welbepaalde joodse stam in Medina die zich niet aan de afspraken heeft gehouden. Daarom 

worden ze bestempeld als ongelovigen, waarbij ze aldus niet veilig meer zijn in hun huizen - 

door een verbanning, voorgeschreven door Allah (swt) maar op deze manier tegelijk een 

voortdurende bedreiging vormen voor Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص. Wat de mens ‘doet of laat’ zal gave of 

tekortkoming betekenen op de dag van de Opstanding, waarbij Allah (swt) wordt geprezen. 

 

NS – Tafseer 59 – Vol. 10 – Soorat al-Hashr – p. 47: zelfde inhoud als bij EV. 

 

Besluit DK - ASZ: geen inhoudelijke relatering, noch enige tegenstelling of intertekstualiteit. 
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VIERDE DEEL VAN NIETZSCHE’S ALDUS SPRAK ZARATHOESTRA 

 

ASZ - Parab. 63 - Gesprek met de koningen - p. 188 

 

LB:  De ene is conservatief en de andere progressief, maar beiden hebben echt afgedaan voor 

Zarathoestra. De koningen of keizer (Staat) en paus (Kerk) zijn decadent, houden wel van 

krijgstaal maar stellen zelf niets voor, wat ze wel degelijk beseffen want ze zoeken zélf, op 

eigen initiatief, naar de hogere mens. Zij zien de hogere mens als een nieuwe heerser of leider, 

die zij nodig hebben als tegenwicht voor heerschappij van de massa (democratie) en visiteren 

daarom Zarathoestra, in de hoop dat hij hen zal kunnen helpen. Zarathoestra vindt hen maar 

zwetsers, en ziet enkel de naderende crisis in hen: een duisternis die veel geduld zal vragen. 

 

DB-MJ – Part IV – Section 3, ‘Conversation with the Kings’ – p. 173: Ze zijn beiden alsnog 

hogere mensen, zelfs al rijden ze op een ezel. Ze zouden de parodiëring kunnen zijn van de 

Franse en Duitse Koning uit Nietzsche’s tijdvak. Nietzsche laat Zarathoestra met hen spotten, 

temeer over hun uitlatingen over oorlog, strijd of zelfoverwinning waarvoor ze zelf te laf zijn.  

 

GW – Part IV – 3. ‘Conversation with the Kings’ – p. 249: “The two kings are spokesman for 

what George Brandes called ‘Nietzsche’s aristocratic radicalism.” Waarna volgende zin alles 

zegt inzake Nietzsche’s sentiment: “Their companion, the ass, symbolizes official state of 

philosophy […].” Maar alleszins essentieel blijft: “Nietzsche’s ‘new nobility’ is a purely non-

political vision […]” en “allows no place for thinkers”. His ‘overman’ and ‘higher man’ form 

no political parties nor do they indulge in political adventurism and opportunism.” 

 

De Koran - Soera 67 - Het koningschap - p. 720 

 

EV – Uitleg bij de Koran – p. 301: 

Deze Soera gaat over gelovigen en ongelovigen, temeer over hun respectievelijke toekomst. 

Het Koningrijk Gods staat immers onder heerschappij van Allah (swt), en komt neer op het 

verdedigen van Zijn macht. Er wordt gesproken over zeven hemelen en tevens Zijn almacht. 

 

NS – Tafseer 67 – Vol. 10 – Soorat al-Mulk – p. 161: zelfde inhoud als bij EV. 

  

Besluit DK - ASZ: geen inhoudelijke relatering, noch enige tegenstelling of intertekstualiteit. 
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ASZ - Parab. 70 - ’s [Middag]s - p. 211 

 

LB:  Opnieuw een poëtisch tekstweefsel over een nieuw en memorabel moment: intens en van 

‘gouden’ woorden gemaakt als het ware, ‘glanzend’, toekomstig klinkend, en tot de voltooiing 

geroepen. Dat gebeurt niet toevallig: de evocatie van een lijdende Zarathoestra als oude boom 

is tot goddelijke wijnrank verworden: een levensgevende wijnstok met nieuw bewustzijn. De 

moeizaam geloste gedachte van de eeuwige wederkeer blijkt één van zijn ‘heilige’ druiven en 

de mystiek oproepende Grote Middag zal uiteindelijk het ultieme rijpheidsmoment betekenen. 

Dat is het moment waarop uitgezien wordt over het ganse verleden en waarbij gevraagd wordt 

naar het nieuwe, de Übermensch, een nieuwe tijd want Zarathoestra’s druiven zijn bijna 

overrijp, zodat (de Griekse) Dionysos met een ‘goddelijke’ glimlach verschijnt en de gouden 

hemel boven Zarathoestra de Übermensch zélf blijkt te zijn: als voltooiing. Zarathoestra zit in 

een extase en beleeft de voltooiing van de volmaaktheid en de eeuwige wederkeer tegelijk.  

 

DB-MJ – Part IV – Section 10, ‘At Midday’ – p. 179: Opnieuw een dionysisch stukje, waarbij 

de versmelting tussen de ziel (vrouwelijk) en het Zelf (mannelijk) de wereld als perfect kan 

doen zien of ervaren, en het liefst volgens Nietzsche, als telkens opeenvolgende cycli van 

mannelijke deugden van kritiek, vernietiging en strijd en vrouwelijke deugden van bevallen, 

verzorgen en bewaren. Ondanks stilstaande momenten blijft alles vloeien(d) en worden(d) in 

de schoot van de Wil-tot-macht. Het zelf of ego, wil dus waken en doordoen, maar de ziel wil 

slapen. De zon en hemel roepen op of dagen uit tot zelfoverwinning, wat als verlangen naar 

de Grote middag klinkt, als de zon op z’n hoogst staat, waarbij het vrouwelijke en mannelijke 

de wereld perfectioneren, als ‘man’. Nietzsche speelt mogelijks graag een gender-spelletje.  

 

GW – Part IV – 10. ‘At Noon’ – p. 258-259: “Having found the last of the higher men, 

Zarathustra rests under a tree at this ‘perfect noon hour’. […] sleeping with open eyes […] the 

world […] transforms into a vision of perfection. […] , maar belangrijker dan een lachende 

Dionysos of Ariadne als vaste waarden van de aarde die Zarathoestra affirmeert is de finale 

transformatie, “becomes objectified and perfected in the vision of a ‘golden round ball […]. 

Dat symbool “incorporates the metaphor of recurrence as a ring, gold as the highest value and 

the global shape of the solar overman. In this one image, then, eternal return, will to power 

and overman are grasped as one simplified unity. […]”Zarathustra now satisfies his thirst for 

the overman as he fulfills his own admonition […] to ‘become a god oneself’ […].” 
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De Koran - Soera 103 - De [middag]tijd - p. 809 

 

EV – Uitleg bij de Koran – p. 345: 

Eedformule, elkaar aansporend tot waarheid en volharding, het voldoen aan bepaalde regels, 

geloven en goede werken doen. 

 

NS – Tafseer 103 – Vol. 10 – Soorat al-Asr – p. 445: “Allah (swt) describes everyone as a 

loser, except one who has the following four qualities: • Belief in that which Allah (swt) has 

commanded us to believe in, and belief and faith cannot be sound unless they are based on 

knowledge, for faith is something that stems from knowledge and cannot be perfect without it. 

• Righteous deeds, which include all good deeds, both outward and inward, having to do with 

duties towards Allah (swt) and towards His slaves, both obligatory and recommended. • 

Exhorting one another to hold fast to the truth and do righteous deeds. That is, they exhort one 

another, urge one another and encourage one another to do that. • Exhorting one another to be 

steadfast in obeying Allah (swt), in refraining from disobedience towards Him (swt) […].” 

 

Besluit DK - ASZ: geen inhoudelijke relatering, noch enige tegenstelling of intertekstualiteit. 

 

ASZ - Parab. 72 - Het avondmaal - p. 217 

 

LB:  Onstilbare honger als drang naar kennis neemt het over van de waarzegger, en hij is ook 

moe vooral, maar waar Zarathoestra de mensen uitnodigt, in de hoogte waar er weinig gemak 

is: daar heerst geen hartstocht of instinct. Daar wordt een gezonde mens gewild, bereid tot het 

uiterste. De waarzegger, die overal vermoeidheid ziet, wil vooral leven, op wijn en brood dat 

kluizenaars niet hebben, wel lammeren, rauw en ongekruid. De focus ligt op de scheppende 

enkeling270, die het middelmatige te boven gaat, die ook de nodige moed daarvoor heeft, en 

ondanks met lege handen, zichzelf voorhoudt dat hij verstandig handelt, niet als ja-knikker.   

                                                           
270 Wie de genodigden zijn, is volgens een interpretatie van Weaver Santaniello (professor of Philosophy at the  

Penn State University te Pennsylvania in de Verenigde Staten): the soothsayer of waarzegger (alias Heinrich von 
Stein of alias de ‘jonge’ Nietzsche als de schopenhaueriaanse wagneriaan of alias Paul Deussen of alias Heinrich 
Romundt of alias Rudolf-Christoph von Gersdorff), the bleeding man of bloedende man (alias Erwin Rhode), the 
magician of tovenaar (alias Richard Wagner), the voluntary beggar (alias Jesus), the ugliest man, as murderer of 
the dionysian tragedy (alias Socrates), the shadow (alias Mozes), two Kings (Jesus of Judea and Caesar of Rome) 
en the last pope (alias Frans Listz, also father of Cosima Wagner and ‘priest of Bayreuth’).  Santaniello, Weaver, 
Zarathustra’s last supper. Nietzsche’s eight higher men. (Hampshire en Burlington 2005) 67. 
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DB-MJ – Part IV – Section 12, ‘The Last Supper’ – p. 183: Deze parabel zou een satire zijn 

op het bijbelse Laatste Avondmaal. Men kan niet ‘leven van brood alleen’. Vervolgens het 

brood breken en Jezus die brood tot zijn lichaam maakt. Tenslotte het brood dat uit de lucht 

viel in de woestijn, op weg naar het beloofde land. De geest blijkt een maag, dus krijgt het 

voedsel voorrang op de moraal.  

 

GW – Part IV – 12. ‘The Last Supper’ – p. 260: zelfde inhoud als bij LB. 

 

De Koran - Soera 5 - De tafel - p. 120 - Soera 103 - De [middag]tijd  - p. 809 

 

EV – Uitleg bij de Koran  

Soera 5 – p. 60: 

Zou één van de laatst opgetekende Soera’s zijn, waarbij deze Soera het ook heeft over een 

gedekte tafel met voedsel, de heilige maand waarin de bedevaart naar Mekka ondernomen 

wordt en de omkranste offerdieren, over de zonen van Adam, de omgang met de joden en 

christenen en ook nog over Jezus en Maria. Tevens nog over overspel dat wordt afgekeurd, 

het huwelijk wordt toegestaan met gelovige vrouwen die behoren tot joden of christenen, de 

reinigingsvoorschriften (inzake een simpele reiniging met zand in plaats van water), over toch 

een bepaalde vorm van vijandschap tussen het verraderlijke christendom, dat Jezus niet de 

zoon van God of God zelf  is geweest. Ook de joden worden iets minder fraai beschreven als 

mensen die naar niemand luisteren of spottende mensen. Apen en varkens zijn onreine dieren. 

De kinderen van Israël zijn mensen die onbetrouwbaar zijn, maar altijd nieuwe kansen krijgen 

van Allah (swt). De christenen krijgen door hun gedrag de voorkeur op joden. Verder komen 

nog andere zaken aan bod zoals verwijzingen naar Jezus, het Laatste Avondmaal, enzoverder.    

 

Soera 103 – p. 345: 

Eedformule, elkaar aansporend tot waarheid en volharding, het voldoen aan bepaalde regels, 

geloven en goede werken doen. 

 

NS – Tafseer 5 – Vol. 2 – Soorat al-Mâ’idah – p. 346 (met vervolg in Vol. 3 – p. 19): Heel 

lang stuk tekst “That includes all covenants between the individual and his Lord, which 

require one to be a true slave to Him and to do one’s duty properly, without falling short 

therein. […]what is  lawful […]This verse includes many rulings […]to remember His 

spiritual and worldly blessings, in their hearts and verbally, because always remembering will 
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motivate one to give thanks to Allah (swt) and to love Him, and one’s heart will be filled with 

gratitude to Him. […] Then Allah (swt) instructs them to do that which will help them to 

prevail over their enemies and help them in all their affairs. […]This indicates that putting 

one’s trust in Allah (swt) is obligatory, and a person’s level of trust will be commensurate 

with his level of faith. […] Faith in Allah (swt) and belief in the Prophet ملسو هيلع هللا ىلص and that which has 

been sent down to him requires the individual to take as allies his Lord and His allies, and to 

oppose those who disbelieve in Him, oppose Him and disobey Him.”  

 

Besluit DK - ASZ: geen inhoudelijke relatering, noch tegenstelling, wel intertekstualiteit in 

die zin dat Nietzsche’s titel een satire betekent op het christelijke Laatste Avondmaal. Dit is 

echter niet relevant in huidig thesisonderwerp, die juist de Koran centraliseert, niet de Bijbel. 

 

ASZ - Parab. 73 - Van de hogere mens - p. 218 

 

LB:  De oplossing van de (wereldse) vermoeidheid is de verlossing van de mens: namelijk 

van zichzelf. Al de rest is de consequentie daarvan. Nietzsche richt zich niet tot het volk alias 

iedereen, doch wel tot enkelingen, met name de hogere mensen, die wegbereiders zullen zijn 

van de Übermensch. De christelijke God die de gelijkheid schonk is gestorven, dus bestaat er 

geen gelijkheid meer en enkel de Übermensch moet opstaan, met de Grote Middag als de 

verwezenlijking van die menselijke hoogheid, gevaarlijk naast de afgrond van de mislukking. 

De Übermensch is geen god, geen politieke leider noch een nieuwe soort op aarde, maar wel 

de overwinning van de mens op en door de mens, als overgang, hogerop zonder zelfvoldaan 

of makkelijk overleven, waarbij geluk simpelweg niet bestaat, wel het ‘werk’: de komst van 

de Übermensch bewerkstelligen zonder onverschilligheid of aanmoediging, zonder een troost 

of beloning, zonder nodige behagelijkheid of veronderstelde welvaart.  

Louter een fierheid vanuit moed voor het verschrikkelijkste, zonder vrees voor het 

uitzonderlijke of voor eenzaamheid, zonder het recht op erkenning of goedkeuring of 

begrepen worden: dus moed tot dié lafheid. Slechts een dichter zijn. Het al te menselijke moet 

overwonnen worden, aan de andere kant van goed en kwaad, dus zonder rekening te houden 

met moraal om de Über-mensch mogelijk te maken, een weg die het leed en schande van de 

mens zal wegnemen. De felle wijsheid van Zarathoestra is als een bliksem, die vernietigen 

kan, licht geeft, kan doen verblinden, onrust geven, aangeven dat men best niet de eigen 

kracht overschat en voornaam-heid te koesteren. Mislukking moet gezien worden als een 

levenshouding van een ‘ondanks alles’ in functie van een scheppende mens te worden, eigen 
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werk en leed voor te brengen als een barende vrouw, als een spel dat gespeeld moet worden, 

wat geen verval is maar groeien naar het verste, het ‘ster-goud’ alias Übermensch, die kan 

dansen en lacht tegen het leven, die zichzelf kroont en op de eeuwige wederkeer wijst, op 

zelfoverwinning als beweging van de mens boven zich uit.    

 

DB-MJ – Part IV – Section 13, ‘On the Superior Human’ – p. 184: Een conversatie aan de 

tafel van het Laatste Avondmaal, waarbij twintig korte tekstfragmenten een portret schetsen  

van de hogere mens die uiteindelijk de weg zal bereiden naar de (transitie tot) Übermensch. 

 

GW – Part IV – 13. ‘The Higher Man’ – p. 261-262: “The higher man is a type encountered in 

the Prologue as the Tightrope Walker, whose trials and tribulations became the major theme 

of Part I. After taking on a variety of masks, the higher man is seen again as Zarathustra’s 

shipmates in Part III, who live dangerously and attempt to cross over. Attempted rescue of the 

higher man: human inequality, the overcoming of mankind, courage, evil, sacrifice, prudence, 

limitations, self-formations, failure, overestimation of the self and the value of laughing and 

dancing.” Ondertussen: “the notion of human equality holds absolute power. […]” omdat de 

“Human equality is claimed on the basis of a theological equality of all souls before god.”… 

Ja, enkel wanneer het geloof in god eindigt, dan “the higher man will take over as master of 

his own destiny (=becomes-master). […] The Great Noon nears, at which the higher man 

becomes lord over the masses and the overman assumes the position of God. […]”    

 

De Koran - Soera 87 - De meest verhevene - p. 785 

 

EV – Uitleg bij de Koran – p. 331: 

Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص wordt aangesproken op zijn opdracht om te reciteren en te waarschuwen, zijn 

taak die de gelovigen tegenover de ongelovigen (het trieste lot van diegenen die veroordeeld 

zijn tot de straf van het vuur) zal plaatsen, zoals ook wordt geduid in de boeken van Abraham 

en Mozes. Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص wordt bemoediging ingesproken (om te vermanen), en trouwens ook 

nog verontschuldigd wanneer deze teksten zou vergeten, waarna een betere tekst zal ontstaan. 

Hetgeen dat in verval raakt wordt door Allah (swt) weer nieuw gemaakt of omgekeerd. 

 

NS – Tafseer 87 – Vol. 10 – Soorat al-A’lâ – p. 376: zelfde inhoud als bij EV. 

 

Besluit DK - ASZ: geen inhoudelijke relatering, noch enige tegenstelling of intertekstualiteit. 



78 

 

ASZ - Parab. 77 - De opwekking - p. 236 

 

LB:  De hogere mensen moeten zich bevrijden van zichzelf als ‘te menselijk’. De geest van de 

zwaarte bestaat er juist in zichzelf ernstig te nemen, wat neerkomt op zelf-groteskering. Door 

de illusie van een toekomstige eeuwigheid ontstaat juist walging voor het ondermaanse leven 

(op aarde). Dit te zien of beter, te doorzien, zal juist genezing en nieuwe smaak voorspiegelen 

en stemmen tot dankbaarheid. Ook is dit stukje tekst een waarschuwing voor de transitie van 

het christendom in de Staat (dus van het religieuze naar het politieke), maar helaas is het volk 

dom en zal het weer misleid worden en bedrogen zijn, want het gelovige volk blijkt immers te 

sentimenteel en vol medelijden: het volk dat Zarathoestra al lang achter zich heeft gelaten.   

 

DB-MJ – Part IV – Section 17, ‘The Awakening’ – p. 192: zelfde inhoud als bij LB. 

 

GW – Part IV – 17. ‘The Awakening’ – p. 271-273: “Zarathustra is still greatly hampered by 

the same problem facing him at the very beginning of the speeches, i.e., bringing the higher 

man safely over the crises of the leonine phase of the spirit.” Daarbij komt nog dat “the new 

idol, the state, is adequate to the needs of the all-too-many.” En dat “The new idol is the man 

of the masses who reflects and obeys the every whim of the majority […] “ en “since in the 

image of great man of the rabble, it makes no distinction between higher and lower humanity, 

and uncritically takes man as already perfected and fully developed. […] he is already 

complete and fulfilled.” 

 

De Koran - Soera 75 - De opstanding - p. 751 

 

EV – Uitleg bij de Koran – p. 315: 

De dag van de opstanding is in een eedformule gegoten, waarna uitgebreid over deze dag van 

de opstanding wordt verhaald, temeer over (de slechte afloop van) diegenen die niet in die 

opstanding wilden geloven. God, de ziel en het weer samenvoegen van de beenderen is het 

bewijs van de opstanding, waarvoor geen schuilplaats mogelijk is. Ook kan Allah (swt) al de 

doden doen opstaan. Daarover gaat het: dat is enkel van belang te weten en nog te onthouden.  

 

NS – Tafseer 75 – Vol. 10 – Soorat al-Qiyâmah – p. 270: zelfde inhoud als bij EV. 

 

Besluit DK - ASZ: geen inhoudelijke relatering, noch enige tegenstelling of intertekstualiteit. 
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ASZ - Parab. 80 - Het teken - p. 246 

 

LB:  Het doet denken aan Wagner’s oneindige melodie, gezien het verhalende einde van de 

Zarathoestra tegelijk weer leidt naar het begin van de voorrede, erin overgaat, de zon als ijk- 

en brandpunt, waarbij Zarathoestra op het eind de zon zelf geworden is: groot en sterk. Een 

morgenzon die uit donkere bergen kwam – denk aan het goud: goud-ster, weg naar een nieuw 

bestaan, weg naar de Übermensch, op weg naar een nieuwe wereld – hijzelf ster, waarbij zijn 

licht (kennis) en goud (liefde) geen zin heeft zonder hen, die hij verlicht en liefheeft. Wat het 

teken dus kan zijn of waarvoor deze kan staan: de goud-ster aan de hemelboog, doch niet van 

Bethlehem, maar van Zarathoestra: eerst boodschapper en later een zon voor de Übermensch.    

 

DB-MJ – Part IV – Section 20, ‘The Sign’ – p. 198: Zarathoestra verlaat de hogere mensen en 

wendt zich tot de zon en groet deze, net zoals in de Proloog. De cirkel is gemaakt: het einde 

vloeit of gaat weer over in het begin. Je kan met andere woorden gewoon opnieuw van vooraf 

aan beginnen met Aldus sprak Zarathoestra te lezen. Het lijkt wel of alles na die proloog een 

droom is geweest van Zarathoestra, waarbij deze nu pas is ontwaakt. Gezien Zarathoestra zijn 

medelijden voor de mens eerder achter zich liet, en vervolgens ook nog eens zijn medelijden 

met de hogere mensen, gaat Zarathoestra dan opnieuw de berg af naar beneden, naar al ‘zijn’  

kinderen, die zich overigens op een toekomstige tijdslijn bevinden als zijn ‘eindelijke’ lezers. 

 

GW – Part IV – 20. ‘The Sign’ – p. 279-281: “In accord with the fundamental idea of the 

book, eternal return of the same, the first and final scenes are identical, closing a circle whose 

every point is at once beginning, middle and endpoint.” Terwijl Zarathustra vaststelt dat hij 

nog steeds “does lack the right men”, “Zarathustra directly thereafter receives the sign. […]” 

en spreekt uit dat ‘zijn kinderen’ nabij zijn. De morgen eindigt in ‘the Great Noon’ […] en 

“Zarathustra walks in the light of the world.” terwijl “he is certain that the overmen are rising, 

and so the higher men have now become expendible.” En Zarathustra “foretells, mankind as a 

whole will undergo a decline (=Untergang) in which all values devalue themselves. As 

mankind struggles against itself in class and nationalist wars of unprecedented proportion, the 

species will undergo a diremption into two types: the last man, who represents a degenerative 

path, and the overman, who represents the rejuvenation of man. […] the central vision of the 

overman is the scorching eye that burns lower men without resorting to crude physical 

destruction of the weak. This final exertion will spell death for Zarathustra, but his own 

happiness has long been secondary to providing the conditions of the overman (=my work).” 
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De Koran  

- Soera 98 - Het duidelijke bewijs[teken] - p. 804 - Soera 88 - Het overweldigende - p. 787 

 

EV – Uitleg bij de Koran – 

Soera 98 – p. 342   

De ongelovigen willen bij hun mening blijven tot er duidelijk bewijs komt. Het duidelijke 

bewijs komt van Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص, waarin men vertrouwen kan hebben als geschrift en persoon, 

waardoor elk ongeloof dan eerder ongeloofwaardig overkomt, onbegrijpelijk en dus ook zeker 

onterecht.  

Gelovigen worden eens te meer tegenover ongelovigen geplaatst met bijhorende 

consequenties, met de vraag of het verblijf in het vuur al dan niet eeuwig is. Voor gelovigen 

ziet de toekomst er mooi uit, waarbij men kan denken aan de prachtige tuinen en rivieren. 

 

Soera 88 – p. 332 

De verbijsterende dag van het oordeel, met diegenen die veroordeeld worden, en zij die het 

Paradijs mogen binnengaan worden besproken.  

De tekenen van de almacht van Allah (swt) zijn er en wie er zich van afkeert zal worden 

gestraft en zullen hun straf op de dag van het oordeel hun straf horen.  

 

NS – Tafseer 98 – Vol. 10 – Soorat al-Bayyinah – p. 429-432: zelfde inhoud als bij EV maar 

met volgende toevoeging, van belang inzake het ‘hoe te kunnen oordelen’: “Then Allah (swt) 

explains what that clear proof is, […] and revealed to him a Book that they might read, so that 

the people might learn wisdom, and so that he might purify them and lead them forth from the 

depths of darkness to the light. […] Once this clear proof came to them, at that point the 

seeker of truth became distinct from the one who had no intention of seeking truth, and those 

who chose to perish (by choosing disbelief) might do so after seeing clear evidence, and those 

who chose to live (by choosing faith) might do so after seeing clear evidence. […] Verily 

those who disbelieve among the People of the Book and among the polytheists will be in the 

fire of hell. […] those who believe and do righteous deeds – […] because they worshipped 

Allah (swt) and learned who He is, and they attained bliss in this world and the hereafter.” 

 

NS – Tafseer 88 – Vol. 10 – Soorat al-Ghâshiyah – p. 381: zelfde inhoud als bij EV. 

 

Besluit DK - ASZ: geen inhoudelijke relatering, noch enige tegenstelling of intertekstualiteit. 
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