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essay
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De actualiteit van 
Meister Eckhart voor 
een multireligieuze 
samenleving*

In een tijd waarin de processen van ontkerkelijking en secularisatie onaf-
wendbaar voort lijken te schrijden, vormt de populariteit van het werk van de 
dominicaanse mysticus, prediker en theoloog Meister Eckhart (1260-1327) 

een opmerkelijke uitzondering. Door zowel christenen als boeddhisten, zowel 
gelovigen als ongelovigen, zowel religieuze als seculiere schrijvers en dichters, 
worden de preken en traktaten van Eckhart intensief gelezen en geprezen. Veel 
hedendaagse zinzoekers (zowel christenen als niet-christenen) hebben een grote 
belangstelling voor het werk van Eckhart. Blijkbaar bevat dat veel herkenbaars 
voor hen die op zoek gaan naar een universele spiritualiteit die niet per se con-
fessioneel gebonden hoeft te zijn.

Perioden van religieuze diversiteit
Vandaag de dag is er niet alleen een veel-
heid van religieuze tradities voorhanden 
waar de religieuze zinzoeker uit kan kie-
zen, ook de aanname dat men zijn religi-
euze inspiratie uit exclusief één traditie 
moet halen verliest in toenemende mate 
zijn overtuigingskracht. Een groeiend 
aantal zinzoekers ontleent zijn inspira-
tie aan meerdere tradities: niet alleen 
het christendom, maar ook het boed-
dhisme, soefisme en andere mystieke 
religieuze tradities. Steeds meer mensen 

beantwoorden een enquêtevraag over 
hun religieuze overtuiging door te ver-
klaren dat zij geen religie aanhangen of 
geen bepaalde religie aanhangen, geen 
religieuze voorkeur hebben, of juist 
meerdere religieuze tradities als inspi-
ratiebron erkennen, een verschijnsel dat 
wel wordt aangeduid als multiple religi-
ous belonging.

Ook Eckhart leefde in een tijdperk van 
grote religieuze diversiteit. Net als nu 
ontstonden in Eckharts tijd allerlei le-

*   Dit artikel is gebaseerd op delen van de inleiding en hoofdstuk 1 van de bundel De spiritualiteit van Meister Eckhart: 
Een dominicaanse mysticus in een multireligieuze samenleving, red. A. van der Braak (Almere: Parthenon, 2014).
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kenbewegingen die los van de kerkelijke 
structuur op zoek gingen naar een nieuwe 
spiritualiteit. Eckharts orde der domini-
canen werd in 1216 gesticht met als doel 
om het evangelie juist voor zulke ‘nieuwe 
spirituelen’ te verkondigen. Die zoektocht 
naar een nieuwe spiritualiteit werd, net als 
nu, gevoed door een instroom van nieuwe 
denkpatronen en filosofieën, die oude ze-
kerheden op losse schroeven zetten. Het 
vanzelfsprekende neoplatoonse wereld-
beeld kwam op de helling te staan.

Apofatisch spreken
Veel van Eckharts uitspraken passen in 
een theologische traditie die bekendstaat 
als de negatieve theologie. Het uitgangs-
punt van de negatieve theologie is dat we 
God niet via het denken en spreken kun-
nen benaderen. Maar we kunnen wel via 
het denken en spreken de conceptuele 
obstakels voor een directe ervaring van 
God uit de weg ruimen. De negatieve 
theologie is in haar methode verwant aan 
de postmoderne deconstructiefilosofie 
van Derrida en anderen. Ze maakt ge-
bruik van het apofatische (nee-zeggende) 
spreken, dat probeert uit te drukken wie 
God is via ontkennende uitspraken: God 
is niet goed maar ook niet slecht, niet 
groot maar ook niet klein, hij kent geen 
liefde maar ook geen haat, hij is niet al-
machtig maar ook niet machteloos. Door 
te omschrijven wie God niet is, kunnen 
we directe ervaringskennis verwerven 
over wie God wel is. Deze kennis kan 
echter nooit in woorden en begrippen 
worden uitgedrukt. Dit apofatische spre-
ken is bij Eckhart overal te vinden: God 
is een niets, we moeten van God verlost 
worden, we moeten alle beelden over 
God achterlaten. Ons diepste innerlijke 
zelf bestaat uit een goddelijke vonk waar-
over verder niets kan worden gezegd. 
Eckhart spreekt van het zielenvonkje. 

Wat daar gebeurt, is onuitsprekelijk en 
zonder woorden.
De belangstelling van het grote publiek 
voor Eckhart richt zich vaak op deze 
apofatische elementen in zijn werk, die 
de onzegbaarheid en onkenbaarheid 
van God benadrukken. Ook westerse 
boeddhisten kunnen Eckhart derhalve 
lezen en zich op hem beroepen. Vaak 
was dit apofatische spreken van Eckhart 
een reden om hem met het (mahay-
ana-)boeddhisme te vergelijken, vooral 
waar dat over leegte spreekt. Schopen-
hauer merkte al op dat “Sakya Muni 
[de Boeddha] en Meister Eckhart het-
zelfde leren”. Daarnaast werd Eckhart, 
vanwege dat apofatische spreken, voor 
veel westerse intellectuelen losgeweekt 
uit het christendom. De om zijn uit-
spraak “God is dood” beroemd gewor-
den Nietzsche citeerde met instemming 
Eckharts beroemde uitspraak “ik bid tot 
God dat hij mij van God verlost”**. Zo 
ontstond een nieuw beeld van Eckhart 
als een postchristelijk denker die als een 
beeldenstormer de christelijke geloofs-
waarheden van binnenuit probeerde te 
ontmantelen. Het feit dat sommige van 
Eckharts stellingen door de toenmalige 
paus in 1328 werden veroordeeld, wordt 
dan ook graag aangehaald om te bewij-
zen dat Eckhart een revolutionair den-
ker was die de kerkelijke orthodoxie en 
dogmatiek probeerde te hervormen.

**  Friedrich Nietzsche, De vrolijke wetenschap, aforisme 292.

H. Koppdelaney  |  Meister Eckhart  |  2008
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Maar is dit wel echt zo? Uit het werk 
van Eckhart blijkt nergens dat hij bui-
ten de toenmalig heersende theologi-
sche kaders probeerde te treden. Hij 
was voor alles een dominicaanse pre-
diker die probeerde om zijn domini-
caanse opdracht van verkondiging zo 
goed mogelijk uit te voeren. Terwijl 
Eckhart in zijn academische Latijnse 
werken vooral theologisch en scholas-
tiek te werk gaat, komt in zijn Duitsta-
lige preken vooral zijn (dominicaanse) 
spiritualiteit aan de orde.

Katafatisch spreken
Naast het apofatische spreken, dat 
meestal alle aandacht krijgt, kan er bij 
Eckhart dan ook nog een ander dis-
cours worden gevonden. Binnen de 
theologie wordt dit tweede discours 
ook wel omschreven als het katafati-
sche (bevestigende) spreken. De ka-
tafatische theologie probeert uit te 
drukken wie God is door middel van 
bevestigende uitspraken over God: 
‘God is goed’, ‘God is groot’, ‘God is 
liefde’, ‘God is almachtig’. Dit katafati-
sche spreken komt bij Eckhart tot uit-
drukking in verschillende metaforen, 
waarvan de bekendste luidt, dat God 
zijn Zoon elk moment in de ziel baart. 
De Godsgeboorte was niet slechts een 
eenmalige gebeurtenis tweeduizend 
jaar geleden, maar vindt elk moment 
ononderbroken plaats. Het leeg-wor-
den waar Eckhart over spreekt, is geen 
doel op zich, maar dient ertoe om 
ruimte te scheppen, zodat God zich 
onbelemmerd kan uitstorten in de ziel, 
en de oorspronkelijke eenheid van God 
en de ziel zich volledig kan manifeste-
ren. Eckharts nadruk op de oorspron-
kelijke eenheid en eenvoud van God is 
een ander voorbeeld van hoe men met 
religieuze diversiteit om kan gaan zon-

der de eigenheid van de eigen traditie 
te verloochenen.

Eckhart in een interreligieuze context
Meister Eckharts faam is groeiende, en 
terecht. Eckhart is zo populair, omdat hij 
als een tijdloos denker wordt gezien, met 
een relevantie voor iedere tijd. Tegelijker-
tijd krijgt hij in iedere tijd een ander ge-
zicht. Steeds weer meent men de ‘ware’ 
Eckhart onder het stof van de geschie-
denis vandaan te hebben gehaald. Maar 
vanuit een hermeneutisch gezichtspunt 
moeten dergelijke aanspraken telkens 
weer gerelativeerd worden.

In dat opzicht kan juist de ontmoeting 
met het vreemde helpen om het eigene 
vreemd te maken, om een kritische dis-
tantie tot de eigen Europese traditie te 
verkrijgen. Het vreemde breekt in op 
het bekende en kan daarbij ons voor-
verstaan aan het licht brengen. Het le-
zen van Eckhart in een interreligieuze 
context kan helpen om niet alleen een 
nieuw licht te werpen op de bekende 
beelden van Eckhart die in de westerse 
traditie zijn aangeslibd, maar ook om 
nieuwe beelden te scheppen. Het gaat 
er daarbij wellicht niet zozeer om dich-
ter bij de ‘ware’ Eckhart te komen, maar 
te komen tot nieuwe en creatieve lees-
wijzen die de teksten van Eckhart ook 
in onze tijd weer op nieuwe wijzen tot 
leven kunnen wekken, zodat ze op een 
nieuwe manier kunnen ‘werken’. Zo is 
de interculturele theologie niet zozeer 
een wetenschap die ons dichter bij ‘de 
waarheid’ brengt omtrent onze eigen 
denkers, maar een praktijk die kan hel-
pen om waarheid als onverborgenheid 
aan het licht te laten komen door de 
teksten uit onze eigen mystieke en filo-
sofische traditie op een nieuwe manier 
te laten oplichten.




