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MEISTER ECKHART, JONGLEUR VAN GOD 
ich wil gotes geswîgen 

 
 

  door Frans Holtkamp 
 
 

In Over God wil ik zwijgen wijdt Meister Eckhart uit over Degene waarover niets 
te zeggen is, vierhonderd bladzijden lang. 1 Ironische titel? Nee. Eckhart legt uit 
dat je alles moet uitschakelen als je God écht wilt ontmoeten: je zintuigen, ver-
langens, streven, weten, alles wat aards is. 

 
Eckhart is theoloog en filosoof. Is hij ook mysticus? Kenners geven op deze vraag 
de meest uiteenlopende, vaak tegenstrijdige, antwoorden. 2 Ik maak mij daar 
niet druk om, maar ga liever op de volgende drie vragen in: hoe kan ik Eckhart 
in een ruimer historisch verband plaatsen dan dat van het theologische gekisse-
bis? Wat is Over God wil ik zwijgen nu voor een soort werk? Wat betekent het 
voor mij persoonlijk? 
 
 
1. HOGE MIDDELEEUWEN 

 
Eckhart leeft en werkt in de nadagen van de hoge 
middeleeuwen. Steden komen tot bloei, verwerven 
stadsrechten en daarmee relatieve autonomie. Nij-
verheid, handel en rijkdom nemen toe. Universitei-
ten worden gesticht en wetenschappen bloeien. 
Vooral het theologisch denken neemt een hoge 
vlucht, met name in de zogenaamde scholastiek 
waaraan namen verbonden zijn als Anselmus van 
Canterbury, Petrus Abaelardus, Albertus Magnus 
en Thomas van Aquino. In enkele eeuwen trekken 
deze grote denkers en vele andere scholastici een 
uiterst verfijnd, statisch, hiërarchisch gelaagd, alles 
omvattend en optimistisch gestemd bouwwerk op 
dat zijn weerga niet kent. De scholastiek staat als 
een kathedraal! Het is niet toevallig dat dit type 
kerk juist in deze tijd tot ontwikkeling komt, te 
beginnen  op het Île de France met hét centrum van  

  

Eckhart van Hochheim (omstreeks 1260-1328) treedt rond 1275 in bij de dominicanen te Erfurt en krijgt daar vermoedelijk 
zijn basisopleiding. Hij studeert theologie, uiteraard binnen het in díe tijd dominante scholastieke denkkader, wordt in 1294 
prior van het dominicanerklooster te Erfurt, vervult al spoedig hogere bestuursfuncties binnen de eigen orde, promoveert in 
1302 aan de toenmalige beroemdste universiteit van Europa, die van Parijs, tot magister in de theologie en zal er ook do-
ceren. Een knappe bol, die preken, traktaten, disputen en commentaren op bijbelboeken schrijft, maar die in zijn denken 
misschien voor die tijd íets te vrij is, want op een gegeven ogenblik verdenken enkele ordegenoten hem van ketterse 
geloofsuitspraken. Het komt tot een proces voor de kerkelijke rechtbank te Keulen. Maar Eckhart tekent beroep aan bij de 
Apostolische Stoel, toentertijd in Avignon gevestigd. Daar komt het tot een hoorzitting voor een pauselijke commissie van 
theologen. Eckhart maakt de afloop – de pauselijke bul In agro domini van 27 maart 1329 waarin zeventien stellingen als 
ketters worden aangeduid en de resterende elf worden bekritiseerd – niet meer mee. 
Wat vindt het kerkelijk leergezag nu ketters aan Eckharts denken? Dat is van een fijnproeverij, die voor ons als eenentwin-
tigste-eeuwers nauwelijks nog smaaksensatie oplevert. Het komt er, kort door de bocht geredeneerd, op neer, dat Eckhart 
het intellect teveel met God vereenzelvigt en daarmee te weinig recht doet aan Zijn absolute transcendentie.  
 
    

 
Notre-Dame, middenschip, naar het oosten 
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theologisch denken, Parijs, in het centrum. De burgerij 
die graag diep in haar buidel tast om een nóg mooiere en 
hogere kathedraal te bouwen dan burgers in andere ste-
den, geloven in zichzelf, zijn optimistisch en willen dat 
in steen en glas tot uitdrukking brengen. Kathedralen 
zijn dé prestigeobjecten van de middeleeuwen. In de 
monumentale beeldhouwkunst wordt de mens steeds 
menselijker uitgebeeld, uitdrukking van een beginnend 
en zich doorzettend antropocentrisme. 3   
Het gebouw zelf wil maar één ding: zich omhoogrichten, 
naar het licht, naar het pleroma of de volheid van God. 
Niet voor niets is het licht één van de meest geliefde 
metaforen voor God in deze tijd. Het meest indrukwek-
kende bouwdeel is dus de lichtbeuk. Door grote ramen 
stroomt het goddelijk licht de menselijke wereld binnen. 
Gebrandschilderd glas maakt dat licht warm en drukt zo 
de kleurrijke pracht van Gods schepping uit. Die wordt positief geduid. De natuur, 
waarin alle schepselen hun eigen unieke plaats hebben, is weliswaar niet perfect, maar 
ook niet tweederangs: ze wordt náást de openbaring gewaardeerd als tweede bron van 
godskennis. De kathedraal heeft dan ook de pretentie álle schepselen – dieren, mensen 
en engelen – af te beelden en daarmee present te stellen in een wereld waar het god-
delijk licht zonder ophouden binnenstroomt. 
Dat laat evenwel de hiërarchische ordening onverlet: er zijn lagere en hogere dier-
soorten, ieder – hoewel naar zijn eígen natuur volmaakt – heeft z’n vaste plaats in het 
hiërarchische bouwerk. De mens die met zijn onsterfelijke ziel niet primair als dier 
wordt gezien, is het hoogst geplaatste stoffelijke schepsel. De negen soorten onstof-
felijke engelen reiken daar nog bovenuit. 
 

 
Een kathedraal is een samenstel van vooral steen en glas. Stenen zijn zó op elkaar ge-
stapeld en met elkaar verbonden, dat pijlers, bogen, ribben, steunberen en luchtbogen, 
ánders dan in de voorafgaande zware romaanse kerken, een indrukwekkende licht-
beuk mogelijk maken. Die verticale geleding verbeeldt, misschien onbedoeld, de hiër-
archische opbouw van de middeleeuwse samenleving. Pijlers, muren en steunberen 
representeren de steeds meer zelfbewuste en hardwerkende burgerij die de economie 
draaiende houdt en daardoor voor gedekte tafels bij adel en geestelijkheid zorgt. Het 
triforium tussen de scheibogen en de lichtbeuk zou voor de adel kunnen staan, de re-
geerders ‘bij de gratie Gods’. Naar beneden toe moet zij het land, de regio of het 
graafschap besturen én haar onderdanen beschermen. Naar boven toe dient zij de cle-
rus en monniken te faciliteren om hun godgewijde werk te doen. De lichtbeuk, ten-
slotte, staat voor de geestelijkheid, die zichzelf als de hoogste stand ziet en, zo weten 
we onder andere uit de investituurstrijd, deze positie met hand en tand verdedigt. 
Kortom, alles in de samenleving heeft zijn vaste door God bedoelde plek. Natuur en 
samenleving zitten goed in elkaar. De kathedraal is scholastiek van steen en glas. 
 
 
  

In dit verband is een scholastische uitspraak van Eckhart typerend. Hij schrijft, dat de mens niet alles in één keer kan over-
zien. Dat komt door de veelheid van de zintuigen en zintuiglijke indrukken. Een serafijn echter, die tot de hoogste engelen-
soort behoort en dus het dichtste bij God staat, kan in één blik alles overzien. God zélf heeft geen enkel middel nodig en 
‘ziet’ zónder blik. God is tenslotte het Zijn zelf, pure volmaaktheid of volheid (pleroma). 
 
    

 
Amiens, Notre-Dame, gebrandschil-
derd glas in het koor 
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2. THEOLOOG, FILOSOOF EN DICHTER 
 
Welke plaats heeft Over God wil ik zwijgen in dit geheel en wat is het voor een soort 
werk? Ik heb niet de pretentie daar theologisch-wetenschappelijke uitspraken over te 
doen. Daarvoor verwijs ik naar noot 2. In dit tweede hoofdstuk kies ik voor een zo 
zakelijk mogelijk benadering. Eerst ga ik in op de zesendertig preken die dichter O.C. 
Jellema geselecteerd en vertaald heeft. 4 Daarna komen de traktaten aan bod. 
 
 
PREKEN 
 
Preken zijn geen mystieke maar didactische teksten, teksten die iets willen uitleggen, 
die het beste tot hun recht komen in een leergesprek. Eckharts preken zijn niet voor 
het ‘gewone kerkvolk’ bedoeld. Daarvoor grijpen zij te hoog. Ze veronderstellen een 
gestudeerd publiek. Hij richt zicht tot een ‘jullie’ – leerlingen, novicen, andere orde-
genoten? – die hij met het regelmatig terugkerende ‘Letten jullie nu op!’ schoolmees-
terachtig toespreekt. Ik neem dit niet letterlijk, maar zie het als een stijlfiguur. De pre-
ken sluiten steeds aan bij een bijbelse perikoop. Vaak behandelt hij die woord voor 
woord en knoopt daar successievelijk een preekdeel aan vast. Met die bijbelteksten 
gaat hij tamelijk vrij om.  
 

 
De opbouw van de preken is goed doordacht, levendig en houdt de toehoorders bij de 
les: Eckhart citeert kerkvaders, leermeesters, ook heidense, stelt vragen, laat zijn fic-
tieve toehoorders tegenwerpingen maken, geeft regelmatig aan het ergens niet mee 
eens te zijn en sluit steeds af met een bede. In preek 21 klinkt die als volgt: ‘Dat wij 
zo verenigd worden met God, daartoe helpe ons ‘één God, Vader van Allen’. Amen.’ 
Eckhart is theoloog in hart en nieren. Hij kent zijn eígen meesters, zoals Albertus 
Magnus en Thomas van Aquino, door en door. Zijn teksten zijn doordrenkt van het 
scholastieke gedachtegoed. Tegelijkertijd gaat hij daar vrij mee om. De beelden 
waarin hij God – het eigenlijke hoofdthema – beschrijft zijn kleurrijk, voor die tijd 
misschien soms over de rand. Daarin herken ik de mysticus, de sterke persoonlijkheid 
die zijn eigen spoor trekt.  
Voor alle duidelijkheid: zijn preken zíjn geen mystiek, maar wijzen de wég naar mys-
tiek. Dat doet hij theologisch, soms filosofisch-speculatief. Een voorbeeld van dat 
laatste in preek 32 Renovamini spiritu: ‘Je moet helemaal aan je jouwheid ontzinken 
en moet vervloeien in Zijn Zijnheid en jouw jouw en Zijn Zijn moeten zo volstrekt 
één Mijn worden, dat je met Hem eeuwig onderkent Zijn ongeworden er-zijn en Zijn 
onbenoembare niet-zijn’. Hij spoort zijn toehoorders aan díe weg te volgen. De beste 
gids voor onderweg is het intellect. Eckhart, zelf een briljant theoloog met een suc-
cesvol professoraat aan de universiteit van Parijs, heeft dat intellect zó hoog zitten, dat 
het lijkt alsof het dieper dan welk vermogen ook in God wil doordringen. Illustratief 
is het volgende citaat uit preek 29 Modicum et iam non videbitis me: 
 
  

Een voorbeeld: in preek 14 neemt hij Lucas 16,19 als uitgangspunt. Zoals gebruikelijk begint hij met de vertaling van de 
Latijnse tekst (kennelijk gebruikt hij de Vulgaat), in dit geval: ‘Er was een rijk mens, die getooid was met zijde en fluweel 
en alle dagen verfijnde spijzen at en geen naam had’. Dat ‘en geen naam had’ vermeldt Lucas niet. Mogelijk voegt Eckhart 
dat eraan toe, omdat de ‘rijke man’ – die naar exegetische gewoonte voor God staat – vooral geen naam mag hebben. Dat 
behoort tot de kern van zijn mystieke onderwijzingen: God is ondoorgrondelijk en heeft derhalve geen enkel attribuut, zelfs 
geen naam. 
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Nu moeten jullie goed naar me luisteren! Intellect schouwt naar binnen en 
doorbreekt alle hoeken van de godheid en begrijpt de Zoon in het hart van de 
Vader en in de oergrond en plaatst Hem in Hun grond. Intellect dringt binnen; 
het stelt zich niet tevrden met goedheid, noch met wijsheid, noch met waar-
heid, noch met God zelf. Ja, wis en waarachtig, het stelt zich met God even 
weinig tevreden als met een steen of een boom. Het rust nooit; het breekt naar 
binnen in de grond, daar waar goedheid en waarheid uitbreken, en grijpt terug 
in principio, in het eerste begin, waar goedheid en waarheid uit voortkomen, 
nog voordat het een naam krijgt, voordat het uitbreekt, in een veel hogere 
grond dan goedheid en wijsheid zijn. Maar zijn zuster, de wil, stelt zich wel te-
vreden met God voor zover Hij goed is. Maar het intellect scheidt dit alles af 
en dringt naar binnen en breekt door tot in de wortels, daar waar de Zoon ont-
springt en de Heilige Geest openbloeit. 

 
Ook het volgende citaat, uit preek 12 Quasi stella matutina, mag niet ontbreken: ‘Het 
zuivere intellect is de tempel van God. Nergens woont God eigenlijker dan in Zijn 
tempel, in zuiver intellect, zoals die andere leermeester zei: ‘God is zuiver intellect, 
dat leeft in het uitsluitend kennen van zichzelf’, strikt in zichzelf blijvend waar niets 
Hem raakte, want daar is Hij alleen in Zijn stilheid. In Zijn zelfkennis kent God zich-
zelf in zichzelf’. 

 
Predikers en dichters zijn broeders in het gebruiken van 
beelden. Eckhart is beide. Hij hamert, zoals zijn vakbroe-
ders, vaak op hetzelfde aambeeld. Sleutelwoorden die 
constant terugkeren zijn: loslaten, stilte, leeg worden, niet-
weten ….. De meest gebruikte woorden zijn God, ziel en 
intellect. 
Een opvallend krachtig beeld bij Eckhart is het volgende: 
God baart zijn Zoon – of zijn Woord – onophoudelijk in 
de ziel en die Zoon of dat Woord baart zich terug in God. 
Die ‘heen-en-weer-barende’ beweging is essentieel in 
Eckharts mystiek en geeft er een dynamisch karakter aan. 
Het continue, eeuwige baren vindt plaats in de ‘louterste’ 
ziel – dat is nadrukkelijk níet het deel van de ziel dat zich 
moet ‘verveelvoudigen’ vanwege de aardse beslommer-

ingen nadat een mens geboren is – in dát deel van de ziel waarin mens en God één en 
dezelfde zijn. 
 

 
 
  

Even een kleine excursie: het is niet moeilijk ‘ongerijmdheden’ in het theologisch denken van Eckhart aan te wijzen. Een 
voorbeeld: Eckhart ziet de ziel als preëxistent, maar schrijft geheel in lijn met de scholastiek dat God de ziel in het lichaam 
stort zodra de mens geboren wordt. Een ziel die er al is en die bij de geboorte door God in het lichaam wordt gestort? Wat 
omslachtig! Inderdaad, zo’n gedachtegang is irritant antropomorf. Nog een voorbeeld: God stort voortdurend zijn genade 
uit in de menselijke ziel. Hij kan niet níet die genade uitstorten, betoogt Eckhart in verschillende preken. Is Hij dan nog wel 
almachtig te noemen? Lijkt Hij doordoor niet als twee druppels water op de God van Spinoza die ‘natuurnoodzakelijk’ doet 
wat Hij doet? Dit soort logische inconsequenties is inherent aan elke theologie die uitgaat van God als persoon en schepper. 
De per definitie imperfecte natuur en het onophoudelijke en soms onvoorstelbare kwaad dat mensen elkaar aandoen zijn 
logisch in strijd met een almachtige, oneindig goede en volmaakte God. In elke theologie die God als persoon belijdt, is 
deze zogenaamde theodicee een stoorzender. Bij het lezen van Over God wil ik zwijgen laat ik de theologische ‘ongerijmd-
heden’ voor wat ze zijn. Eckhart wil zijn leerlingen de weg naar de mystieke eenwording met God wijzen. Zijn preken zijn 
dichterlijk. En een dichter moet je niet bekritiseren op zijn woorden, concepten en beelden. Je moet ze proeven zonder een 
smaakoordeel te geven. 
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TRAKTATEN 
 
Uitvoerig theologisch-filosofisch werk van Eckhart ligt ten grondslag aan het tweede 
deel van het boek, Traktaten getiteld. Het is een zorgvuldig door Jellema samenge-
stelde selectie, die zo dicht mogelijk bij het authentieke werk van Eckhart blijft. Jelle-
ma geeft toelichting in het Nawoord (pagina 402). Jammer, het zou als voorwoord een 
prachtig kader bieden om de verhandelingen beter te kunnen begrijpen. En misschien 
is het een idee om eerst Traktaten te lezen en dan pas Preken. Laatstgenoemde zijn 
luchtiger, want didactischer, dan eerstgenoemde. Want in de Traktaten gaat de magis-
ter theologiae tot op de bodem van de scholastieke wijsbegeerte. Neem Uitlegging 
van het heilig evangelie naar Johannes. Jellema beperkt zich tot de bekende proloog 
van dat evangelie: ‘In het begin was het Woord. Het was bij God en het was God. Het 
was in het begin bij God’. Wat Eckhart hierover schrijft is een staaltje van speculatief, 
breedvoerig, puntsgewijs en opsommerig denken. Hij balanceert behendig op de 
koorden van de scholastiek en het neoplatonisme. 
 
Maar laat ik Jellema’s volgorde aanhouden en bij Levenslessen beginnen. Dit traktaat 
is een compilatie van ‘collationes’, tafelgesprekken die Eckhart met zijn medebroe-
ders voert nadat hij in 1294 prior is geworden van het dominicaner klooster in Erfurt. 
Het zijn praktische raadgevingen. Hoe ga je om met zondigheid, berouw, gebed, eu-
charistie enzovoort? 
Twee dingen vallen me op: de nadruk op gelijkmoedigheid en de positieve toon-
zetting. Eerst die gelijkmoedigheid. Eckhart drukt zijn medebroeders op het hart: leef 
je leven en doe alles met een gelijk gemoed. Want alles wat je doet is van gelijk 
gewicht: werken, bidden, mediteren, schrijven ….. Juist door dat gelijkmoedige heb je 
God, die in al het geschapene is, het meest lief. Een citaat op pagina 267 illustreert dat 
treffend: ‘Staat een of andere uiterlijke handeling, hetzij vasten, waken, lezen of zo-
iets, je ….. in de weg, laat dat dan met een gerust geweten na, want God let niet op 
wat je doet, maar uitsluitend op de liefde, de intentie en de gezindheid in wat je doet’. 
Geen kadaverdiscipline dus, geen blinde gehoorzaamheid, maar een aansporing om 
naar bevind van zaken te handelen. Ik zou dit mystiek van het alledaagse willen noe-
men. Eckhart verwoordt het aldus: ‘Doe je werk met aandachtige toewijding en met je 
gehele gezindheid; wen je gemoed daaraan onder alle omstandigheden, en wel zo, dat 
je je in al je daden omvormt in Hem’. 
Eckhart denkt positief over de mens. Zijn ‘theologie van de zonden’ is daarvan een 
treffend voorbeeld. Niet hel en verdoemenis benadrukt hij, of waar een volmaakt 
berouw aan moet voldoen, maar de positieve kant ‘s mensen zondigheid: goed om-
gaan met de onvermijdelijke zonden, bijvoorbeeld in de biecht, brengt een mens 
dichter bij God. Of: God lijdt met instemming onder de zonden van mensen als Hij ze 
dichter bij zich kan krijgen. Typisch Eckhart!  
 
Op naar het volgende traktaat: Liber benedictus of Het boek van de goddelijke ver-
troosting. Dit beschrijft het probleem van het menselijke lijden in de ruimste zin van 
het woord, van lichamelijke pijn tot en met het verliezen van geliefden en de eigen 
dood.  Verdiende pijn moet je vanzelfsprekend op je nemen, zoals in het schitterende 
voorbeeld op pagina 291 en 292: 
 
  



Meister Eckhart, jongleur van God                                                    6                                                           ich wil gotes geswîgen  

 
Zo staat geschreven en spreekt onze Heer: ‘Zalig zij die lijden omwille van de 
gerechtigheid’. Waarlijk, zouden een dief, die men op het punt staat op te 
hangen en die dat door diefstal heeft verdiend, en een moordenaar, die men 
terecht wil gaan radbraken, tot inzicht kunnen komen en bij zichzelf zeggen: 
‘Kijk, je wilt dit omwille van de gerechtigheid ondergaan, want jou wordt 
recht gedaan’, dan zouden zij zonder meer zalig worden. 

 
Vooral de volgende zin hakt er bij mij in: ‘Verder zeg ik: alle lijden komt voort uit 
liefde en gehechtheid’. Alsof ik de Boeddha hoor spreken. Gehechtheid aan het ver-
gankelijke, ook aan geliefden, is dus de oorzaak, onthechting de oplossing. En áls je 
lijdt doe het dan met een dankbaar hart, want: 
 

Nu zeg ik: aangezien aan de mens alles wat goed of troostrijk of tijdelijk is op 
krediet is geleend, wat heeft hij dan te klagen, als degene die het hem heeft 
geleend het ook weer wil terugnemen? Hij moet God danken dat Hij het hem 
heeft geleend zo lang. (pagina 316) 

 
Weet ook, dat God mee lijdt, zij het op bijzondere wijze: 
 

Ook zeg ik met overtuiging, dat God zo graag met ons mee lijdt, wanneer wij 
alleen om Zijnentwil lijden, dat Hij lijdt zonder te lijden. Lijden is voor Hem 
zo gelukzalig, dat lijden voor Hem geen lijden is. En daarom zou, als het goed 
met ons was gesteld, ook voor ons lijden geen lijden zijn; het zou ons een ze-
gen en een troost zijn. (pagina 329) 

 
Dit noem ik lijdensmystiek. Geplaatst in het denken, voelen en belijden van de mid-
deleeuwer rond 1300 kan ik het goed volgen, maar levend in in de eenentwintigste 
eeuw haast ik me te zeggen: ‘Geef mijn portie maar aan Fikkie’. 
 
Over de mens van hoge geboorte is, evenals Liber benedictus, rond 1300 geschreven. 
Eckhart is op dat moment vicaris-generaal van de dominicaner orde in Straatsburg en 
is belast met de zielzorg in dominicanessenkloosters. In dit traktaat treffen we een 
diepgaande theologie van de mystiek aan. Beelden, die uit de Preken al bekend zijn, 
passeren de revue: zielengrond, goddelijk zaad, het één zijn van de ziel met God, in 
God is geen onderscheid enzovoort. Hierbij past heel goed ‘ich wil gotes geswîgen’, 
een opvallend zinnetje in het Duits van die tijd. 5 Eckhart beseft als geen ander, dat 
taal benoemt en altijd onderscheid aanbrengt tussen dit en dat, wat niet past bij de 
goddelijke natuur. Zwijgen dus! 
 

 
Het traktaat Over afgescheidenheid wijst als het ware de weg naar de zielengrond, 
‘gotheit’ of het Ene: men moet zich afscheiden of onthechten van al het aardse (de 
Preken vertellen hetzelfde in didactische, beeldende taal). Opvallend: Eckhart plaatst 
afgescheidenheid bóven liefde, deemoed en barmhartigheid. 
 
  

Eckhart spreekt ook over ‘gotheit’, zónder hoofdletter. Want ‘gotheit’ staat boven de naar de persoon onderscheiden God of 
Zoon. ‘t Ondoorgrondelijke, in zichzelf rustende, onbeweeglijke Ene komt in ‘gotheit’ pregnant tot uidrukking. On-
willekeurig moet ik hierbij denken aan de in zichzelf verzonken Boeddha. 
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Uitlegging van het heilig evangelie naar Johannes heb ik hierboven kort gekarakteri-
seerd. Daar wil ik het bij laten.  
 
De Eerste Parijse probleemstelling, tot slot, zou ik een schoolvoorbeeld van scholas-
tieke theologie willen noemen. De vraag ‘Is in God zijn en kennen identiek?’ wordt 
stapsgewijs behandeld, waarbij bewijs op bewijs wordt gestapeld. Misschien overtui-
gend voor tijdgenoten, maar voor mij is het Spielerei, jongleren met woorden. Opval-
lend is wel – we zagen het al eerder – het beklemtonen van het intellect. Daarvoor 
stapel ik ook enkele ‘bewijzen’ op: 
 

Ten derde toon ik aan, dat het me (sic!) niet meer zo schijnt te zijn, dat God 
kent omdat Hij is, maar dat Hij kent en daarom is; en wel zo, dat God intellect 
en kennen is en dat dat kennen de grondslag is van Zijn zijn. (pagina 394 en 
395) 
 
En om dat aan te tonen neem ik eerst aan dat kennen iets hogers is dan zijn en 
een andere positie inneemt. 
 
Omdat dus God de algemene oorzaak van het zijnde is, heeft niets wat in God 
is de aard van het zijnde, doch van het intellect en van het kennen; en de aard 
daarvan is dat het geen oorzaak heeft, zoals wel het geval is bij het zijnde, dat 
veroorzaakt is. 

 
Ik begrijp heel goed, dat een hooggeleerde man het intellect hoog heeft zitten. Het kan 
niet anders of dáár ligt de kern van de beschuldiging van ketterij die Eckhart helaas 
ten deel is gevallen.  
 
 
3. JONGLEUR 
 
Vanwege het steeds terugkeren van bepaalde beelden, met name 
in de Preken, zoals God die zijn Zoon of Woord in de ziel baart 
of het goddelijke zaad dat in de zielengrond gestrooid wordt, 
noem ik Eckhardt een jongleur. Met God, ziel en intellect jong-
leert hij de mooiste figuren. In de lucht, welteverstaan. De dich-
ter in hem weet rijke beelden op te roepen die vergezichten ope-
nen. Maar de beelden en vergezichten zijn die van een intellec-
tueel en missen de warme gloed van de liefde of de tastbare zwaarte van de zwarte 
nacht van andere mystici. Zeker, het traktaat als literair genre staat mystieke emoties 
niet toe, de preek ook niet. Die laatste moet didactisch zijn en afstand bewaren tot de 
‘leerlingen’. Traktaten en preken, ik vraag me inmiddels af of er teksten van Eckhart 
bekend zijn waarin hij mystieke ervaringen beschrijft. 
 
SLOT 
 
Eckharts mooiste tekst in Over God wil ik zwijgen vind ik preek nummer 12 Quasi 
stella matutina (naar Jezus Sirach 50,6-7: ‘Dan was hij als een ster tussen de wolken, 
als de volle maan tijdens het hoogfeest en als de tegemoetstralende zon die schittert in 
de tempel van God’). De beelden waarmee hij in deze preek God beschrijft cirkelen, 
hoe kan het ook anders, rond het intellect. Een bloemlezing: 
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God werkt boven het zijn uit, in de ruimte waarin Hij zich bewegen kan, Hij 
werkt in het niet-zijn; voor er nog zijn was, werkte God; Zijn werk was het 
zijn, toen er nog geen zijn was. 
….. 
En kijken we naar de ziel, die een druppeltje zuiver intellect bezit, een vonkje, 
een twijgje. 
….. 
Het zuivere intellect echter trekt God dat gewaad van de goedheid uit en ziet 
Hem naakt, nu van goedheid en van zijn en van alle namen ontkleed. 
….. 
Ik ben uitsluitend zalig doordat God intellect is en ik dat onderken. 

 
Prachtige beelden die voor Eckhart realiteit omschrijven en voor mij ‘slechts’ illusies 
verbeelden, goddelijke illusies, dat wel. Ooit waren die inhouden voor mij realiteit. 
Nu zeg ik: kón ik het nog maar geloven. Ik leef niet meer met ultieme zekerheden, 
maar omhul mij met raadsels. Waarom is er iets en niet veeleer niets? Wat ís het toch 
dat het heelal heeft doen ontstaan? Dat het voortstuwt? Dat het in beweging houdt 
zonder waarneembaar doel? Als ik die prachtige, zichzelf expanderende evolutie 
waarneem, wat voor kracht of energie is daarin werkzaam? Alleen het zichzelf over-
stijgende intellect kan dit soort vragen stellen bij de ‘grote dingen’ die zich in raadse-
len hullen. Dat heb ik met Eckhart gemeen. Voor hem is God intellect, voor mij meta-
foor van het raadselachtige bestaan. 
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