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HOE ZEN IS ECKHART? 
 

ECKHARTLEZING 2021 door Dr. Michel Dijkstra,  
op donderdag 30 september 2021 om 19.30 uur. 
(onder voorbehoud coronamaatregelen, zie t.z.t. de website) 

 
‘Het oog waarmee ik God aankijk is hetzelfde als het oog waarmee God mij aankijkt.’ Zo luidt één van Eckharts meest 
bekende en mysterieuze uitspraken. Toen Daisetz Teitaro Suzuki, de man die min of meer in zijn eentje zen in het 
Westen introduceerde, deze woorden voor het eerst onder ogen kreeg riep hij uit: ‘Meister Eckhart is een echte 
zenman!’ Later beweerde hij dat de Duitse denker ‘ongetwijfeld een satori of verlichtingservaring had’. Deze 
uitspraken van Suzuki vormen de opmaat van ‘een golf comparatieve studies over de dominicaan en zen binnen en 
buiten Japan. Het lijkt erop dat zijn christelijke mystiek en die uit het Oosten op eenzelfde dieptedimensie van het 
bestaan wijzen. 
 Tijdens de lezing houdt Michel Dijkstra deze visie op Eckhart kritisch tegen het licht. Vanuit het voor de ‘Lese- 
und Lebemeister' cruciale thema van de verhouding tussen het ene en het vele worden frappante overeenkomsten 
én verschillen met zen duidelijk. Is het mogelijk om Meister Eckhart als een westerse zenmeester te beschouwen? Of 
verschilt zijn weg naar verinnerlijking fundamenteel van zijn Japanse collega’s uit de dertiende eeuw? Dijkstra ziet 
een aanzet tot een antwoord op deze vragen in de verhouding tussen ‘theorie en praktijk’ in Eckharts werk.  
 
Dr. Michel Dijkstra (*1982) promoveerde 10 september 2019 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op een 
comparatieve studie over eenheid in veelheid in het werk van Meister Eckhart en zenmeester Dōgen. De 
publieksversie verscheen bij Vantilt (vanaf de tweede druk bij Boom) met als titel: In alle dingen heb ik rust gezocht. 
Verder schreef Dijkstra onder andere over zen (Zenboeddhisme, Ambo, 2010) en over het taoïsme (Inleiding 
taoïstische filosofie, red, ISVW uitgevers, 2015).  
 
De Eckhartlezing wordt georganiseerd door het Albertinumgenootschap in samenwerking met de Effata-
parochiegemeenschap Nijmegen 
 
Algemene informatie  
- De lezing wordt gehouden op donderdag 30 september 2021 in de Dominicuskerk te Nijmegen, uitsluitend 
bereikbaar via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5.  
- De lezing begint om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 uur is er tot 21.30 gelegenheid om vragen te stellen 
en opmerkingen te maken.  
- De entree bedraagt 10 euro.  
- Uw vriendenbijdrage stellen we op prijs op bankrekening NL44 INGB 0000 1456 01 t.n.v. Albertinumgenootschap 
Nijmegen (ANBI). 
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