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Als opening van dit hoofdstuk heb ik een paragraaf uit mijn Spiri-
tuele Bibliografie genomen waarin ik over mijn ontdekking van 
Thomas Merton vertel.

Vervolgens heb ik zonder verder duidelijke ordening al mijn 
‘sleutelteksten’, overdenkingen en ervaringen verzameld. Som-
mige hebben een datum de meesten zijn een resultaat van mijn 
‘verzamelwerk’ vanaf 1995 van zijn teksten die mij bijzonder ra-
ken. Ze gaan vooral over spiritualiteit, ons zelf en de monastie-
ke levenshouding.

Ik gebruik zoveel mogelijk fotografisch en penseelwerk van 
hem ter illustratie. 

Op deze wijze hoop ik een kijkje te geven in een stukje van het 
hart van Thomas Merton. Moge het je aanzetten tot het lezen 
van werk van hem. (www.thomasmerton.nl)

Toelichting

http://www.thomasmerton.nl
http://www.thomasmerton.nl


4

Ik had al heel lang twee boekjes over Mer-
ton bij mijn bed liggen. Eentje van Harrie 
J.M. Nouwen ‘Bidden om het leven'(’83) en 
een korte levensbeschrijving van ‘Thomas 
Merton’ van James Forest. In ’89 had ik 
‘Zaadkorrels van contempatie’ (vertaling 
van New Seeds of Contemplation) al ge-
kocht. Vooral de laatste had ik al meerdere 
keren herlezen. Wat mij raakte was de 

zoektocht naar contemplatie en zijn beschrijving van het ‘ware 
en valse zelf’ en zijn ‘onderscheidende’ kijk op contemplatie. Hij 
bevrijdde mij van veel kramperigheid. Zijn ‘tot 
mijn mijn ware zelf’ spreken bevrijdde mij van een 
‘onpersoonlijke’ spiritualiteit. Toen ik vervolgens in 
’96/’97 vervolgens er achter kwam dat er en 
‘Vrienden van‘ club bestond was het hek van de 
dam. Zij hadden een eigen handel in de Engelsta-
lige boeken van Merton (Amazon was toen nog 
niet erg bekend..).  Een heel nieuwe wereld ging voor me open. 
In zijn schrijven over contemplatie, vrede maar ook over Zen 
bracht alles van wat ik gelezen in een vorm van alles omvor-

mende stroomversnelling. Maar dat niet alleen; 
zijn visie op de Zen, Boeddhisme en de interreli-
gieuze dialoog opende voor mij heel nieuwe 
perspectieven! De spiritualiteit zoals ik die nu 
beleef heb ik geheel aan hem te danken; niet 
meer en niet minder!

Ik ga hier niet alles uileggen maar een paar per-
spectieven wil ik wel noemen, de meesten heb 
ik uit een dagboek van teksten van hem:

God als de liefdevolle ‘Hidden ground of Being’

Christus die misschien dichter bij jou is dan bij 
mij (18 nov./HGL156)

4 en toen kwam 
Thomas Merton... ’83-?
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of je het nou begrijpt of niet, dat Hij in jou aanwezig is, dat Hij 
leeft in. Hij woont in jou… (25 nov./HGL158)

God als ‘Point Vierge’; zijn zuivere onaantastbare heerlijkheid in 
ons (4mei/CGB159)

‘Hier is een onuitsprekelijk geheim: het paradijs is overal om 
ons heen en wij begrijpen het niet. Het is wijdopen en wij zien 
het niet. (29 apr./CGB132)

Die manier van schrijven/denken/kijken raakte mij heel diep. In 
het hoofdstuk over Thomas Merton zie je daar de voorbeelden 
en vruchten van.
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In Louisville, op de hoek van de Vierde en de Walnutstraat, in 
het midden van de winkelbuurt, werd ik ineens overweldigd 
door het besef dat ik van al die mensen hield, dat zij bij mij hoor-
den en ik bij hen, dat wij geen vreemden voor elkaar konden 
zijn al kenden wij elkaar niet eens. Het was alsof ik ontwaakte 
uit een droom van vereenzaming, van onechte zelf-afzondering 
in een aparte wereld, de wereld van zelfverloochening en ver-
meende heiligheid. De hele illusie van een afgezonderd, heilig 
bestaan is een droom. Niet dat ik de realiteit van mijn roeping of 
van mijn koosterleven in twijfel trek. Maar de opvatting die wij 
hebben over de ‘afzondering van de wereld’ dient zich al te 
vaak als een volslagen illusie aan: des illusie dat wij totaal ande-
re wezens worden, pseudo-engelen, ‘geestelijke mensen’, men-

sen van inwendig leven en noem maar op, omdat wij geloften 
hebben afgelegd.
Die aloude waarden zijn ongetwijfeld reële waarden, maar hun 
realiteit ligt niet buiten het alledaags bestaan in een onzekere 
wereld, noch geeft zij wie ook het recht de leken te verachten: 
want ofschoon ‘buiten de wereld’, zijn we in dezelfde wereld als 
iedereen, de wereld van de atoombom, de wereld van de ras-
senhaat, de wereld van de technologie, de wereld van de mas-
samedia, van de grote zaken, van de revolutie en al de rest. Wij 
nemen tegenover die dingen een andere houding aan, omdat 
wij van God zijn. Maar iedereen is eigenlijk van God. Wij zijn er 
ons echter van bewust en van dit bewustzijn leggen wij getuige-
nis af. Maar geeft dit ons het recht onszelf als anders dan de an-
deren te beschouwen, of zelfs beter dan de anderen? Dit zou 
belachelijk zijn.
Dit gevoel bevrijd te zijn van een denkbeeldig verschil beteken-
de voor mij zulk een opluchting en zulke vreugde, dat ik haast 
hardop begon te lachen. En ik vermoed dat mijn geluk kon ver-
tolkt worden door de woorden: “God zij dank, God zij dank, dat 
ik ben als de andere mensen, dat ik slechts een mens onder de 
mensen ben”. Te bedenken dat ik zestien of zeventien jaar lang 
die loutere illusie, die impliciet in een groot deel van ons kloos-
terlijk denken vervat ligt, ernstig heb opgenomen.
Het is een glorieuze bestemming een lid van het menselijk ras 
te zijn, ofschoon het een ras is dat tot menigvuldige dwaashe-
den en verschrikkelijke vergissingen is gedoemd. En toch, met 
dat al, heeft God zelf er zich op beroemd een lid van het mense-
lijk ras te worden. Een lid van het menselijk ras! En dan te be-
denken dat het beseffen van dergelijke gemeenplaats je plots 
overvalt als het nieuws dat je het groot lot gewonnen hebt in 
een wereldloterij.

Thomas Merton: 
Louisville ervaring 1958

https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/12/unknown.jpeg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/12/unknown.jpeg
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Ik ken de oneindige vreugde een mens te zijn, een lid van het 
menselijk ras waarin God zelf geïncarneerd werd. Alsof het leed 
en de dwaasheid van onze menselijke situatie mij kon overstel-
pen, nu ik besef wat wij allen zijn. Als iedereen dat maar kon be-
seffen! Maar het kan niet worden verklaard. Daar is geen moge-
lijkheid om aan de mensen diets te maken dat zij allen over de 
aarde gaan, lichtend als de zon.
Dit verandert niets aan de zin en de waarde van mijn eenzaam-
heid, want het is in feite de functie van de eenzaamheid het be-
sef van die dingen bij te brengen. Wie ondergedompeld is in an-
dere zorgen, andere illusies en het hele automatisme van een 
strak collectief bestaan, kan onmogeljk tot dit bewustzijn ko-
men. Mijn eenzaamheid is echter niet van mij alleen, want ik zie 
nu hoezeer zij ook anderen toebehoort – en dat ik er voor ver-
antwoordelijk ben, niet enkel voor mezelf maar ook voor de an-
deren. Omdat ik me één voel met hen, ben ik aan hen verplicht 
alleen te zijn en wanneer ik alleen ben, dan zijn zij niet ‘zij’, 
maar mijn eigen zelf. Er bestaan geen vreemden!
Het was alsof ik plots de geheime schoonheid van hun harten 
zag, de diepten van hun hart waar noch begeerte noch zelfken-
nis kunnen doordringen, de kern van hun wezen, de persoon 
die ieder in Gods ogen is. Als zij zich maar konden zien zoals 
zij werkelijk zijn. Als zij elkander maar altijd zo konden zien! Er 
zou geen oorlog meer zijn, geen haat, geen wreedheid, geen 
hebzucht… Ik vermoed dat het grote probleem dan zou zijn dat 
we neervallen en elkaar gaan vereren. Dit kan echter niet wor-
den gezien, enkel geloofd en ‘begrepen’ door een bijzondere ga-
ve.
Hier komt de uitdrukking le point vierge (ik kan dit niet vertalen) 
weer te pas. In de diepste kern van ons wezen is er een punt 
van niets-zijn, waar zonde en illusie niet zijn doorgedrongen, 
een kern van loutere waarheid, een vonk die geheel God toebe-

hoort, die nooit tot onze beschikking is, van waaruit God over 
onze levens beschikt, en die niet toegankelijk is voor de spelin-
gen van onze geest of de brutaliteit van onze wil. Die kleine 
kern van niets-zijn en volstrekte armoede is de zuiverste glorie 
van God in ons. Het is, om zo te zeggen, Zijn Naam die in ons 
is geschreven, als onze armoede, onze behoeftigheid, onze af-
hankelijkheid, ons kindschap. Het is als een pure diamant die 
schittert met het onzichtbare licht uit de hemel. Het is in ieder-
een aanwezig en als wij het konden zien, dan zouden wij de on-
telbare lichtpunten zien die samenkomen in de uitstraling en de 
schittering van een zon, die al de duisternis en de wreedheid 
van het leven volkomen zal doen verdwijnen… Ik kan daar 
geen programma voor opstellen. Het is een gave. Maar de 
poort van de hemel staat overal open.

Oplettende Toeschouwer, Desclée De Brouwer, Brugge-U-
trecht, 1969, blz. 184-186

https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/12/images2.jpeg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/12/images2.jpeg
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‘the vision of all things caught up in the life 
story of God ‘from the beginning‘ (xxvii)

‘the kenosis of God, coming to birth in all 
things’ (132)

Ik denk dat ik op dit moment geen beter 
boek(2010) kan bedenken wat de verwoor-
ding is van mijn diepste geloven…. En wat 
Thomas Merton mij gebracht heeft. Hier 
vind ik die onvoorstelbare Transcendente/

Immanente Liefde door alles heen. Natuurlijk kan ik niet in 1 
pagina de essenties weergeven van dit boek laat staan van de 
opbouw van zijn betoog. Het is een studie van Thomas Merton, 
een fundamenteel theologisch werk; maar ook een spiritueel 
werk en tenslotte een voorstel tot de voorstelling van 

God ‘achter’/’in’ God, Sophia… Je kan dit werk alleen maar tot 
je nemen door het lezen/de lectio daarvan. (Het kreeg inmid-
dels meerdere prijzen)

De oorsprong van dit boek is gelegen in 
een tekst van Thomas Merton ‘Hagia So-
phia‘ en haar ontstaansgeschiedenis maar 
vooral in de theologische inhoud daarvan: 
Wat zegt Thomas Merton hier!! Een paar 
dingen wil ik hier noemen die ik ‘mind blo-
wing’ vind…

‘Merton’s most lyrical expression of ‘Christ 
being born into the whole world'” (193)

a lyric symbol of “God’s anthropology“‘ (133) 

‘a compelling theology of Presence’ (281) 

‘Christ, a presence hidden but dynamically present in the lives 
of people everywhere’ (296)

‘Merton models a way of knowing, centered in Christ, that positi-
vely expects to find God’s presence ‘at play’ in every corner of 
reality to which we humbly give ourselves over‘ (128)

Sophia, incarnated in the man Jesus, is for Merton “the hidden 
Christ” that stirs and seeks expression within the course of both 
natural and human history

Christus is “the Reality within our own reality, the Being within 
our being, the life of our life”; “He is ourself” (179, 182)

En in het kader van de interreligieuze dialoog: ‘Pramuk sug-
gests that Sophia or holy Wisdom can become a “privileged 

C. Pramuk over ‘De 
verborgen Christus’ 
bij Merton

http://www.bookdepository.co.uk/Sophia-Christopher-Pramuk/9780814653906
http://www.bookdepository.co.uk/Sophia-Christopher-Pramuk/9780814653906
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/09/hagiasophia-a2.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/09/hagiasophia-a2.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/09/hagiasophia-a2.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/09/hagiasophia-a2.jpg
https://riniealtena.com/boeken/5-en-toen-kwam-thomas-merton/hagia-sophia-thomas-merton/
https://riniealtena.com/boeken/5-en-toen-kwam-thomas-merton/hagia-sophia-thomas-merton/
https://riniealtena.com/boeken/5-en-toen-kwam-thomas-merton/hagia-sophia-thomas-merton/
https://riniealtena.com/boeken/5-en-toen-kwam-thomas-merton/hagia-sophia-thomas-merton/
http://periodicals.faqs.org/201009/2115296161.html
http://periodicals.faqs.org/201009/2115296161.html
http://findarticles.com/p/articles/mi_hb049/is_3_60/ai_n57851052/
http://findarticles.com/p/articles/mi_hb049/is_3_60/ai_n57851052/
http://findarticles.com/p/articles/mi_hb049/is_3_60/ai_n57851052/
http://findarticles.com/p/articles/mi_hb049/is_3_60/ai_n57851052/
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meeting place for the encounter with God, the one God of all pe-
oples” (209)’

En over de ontmoeting met die ‘ander’ en het anders zijn/doen 
van God: ‘At stake is here the vindication of difference itself as 
God-given, God-inscribed, inscribed in God. … its commitment 
to an ever greater understanding of the mosaic humanity of 
God’ (287) ‘God is a universal theme., concerning all humanity, 
never the private property of the church’ (289) ‘an openness to 
the unexpectedness of divine grace, to the new thing which 
God may wish to do’ (293)

Deze verborgen Christus die was, is en zal zijn is voor mij oor-
sprong, doel en zin van alles dus ook ik… Universeel en inclu-
sief; maar ook een verwelkoming van de diversiteit! En alles 
wat zal zijn; dus ook van jouw, mijn kinderen en de kinderen 
van hun kinderen en de schepping.. En meer nog: van de 
vreemde en de vreemdeling = Christus!

Slotzin van het book: “It might be good”, Merton suggests, “to 
open our eyes and see.” (298)

“The only known picture of God”
Thomas Merton

Een paar besprekingen:
Paul Knitter
Brother Patrick
Ross Labrie
Vertaling KRO
een blog

https://riniealtena.com/sleutelteksten/schepping-evangelie/
https://riniealtena.com/sleutelteksten/schepping-evangelie/
https://riniealtena.com/sleutelteksten/schepping-evangelie/
https://riniealtena.com/sleutelteksten/schepping-evangelie/
https://riniealtena.com/sleutelteksten/johannes-1-scheppingsverhaal/
https://riniealtena.com/sleutelteksten/johannes-1-scheppingsverhaal/
http://periodicals.faqs.org/201009/2115296161.html
http://periodicals.faqs.org/201009/2115296161.html
http://brpatricksblog.blogspot.com/2010/03/hagia-sophia.html
http://brpatricksblog.blogspot.com/2010/03/hagia-sophia.html
http://findarticles.com/p/articles/mi_hb049/is_3_60/ai_n57851052/
http://findarticles.com/p/articles/mi_hb049/is_3_60/ai_n57851052/
http://www.mystiek-mediapastoraat.nl/teksten-van-thomas-merton.html
http://www.mystiek-mediapastoraat.nl/teksten-van-thomas-merton.html
http://thebyzantineanglocatholic.blogspot.com/2010/12/merton-and-sophia.html
http://thebyzantineanglocatholic.blogspot.com/2010/12/merton-and-sophia.html
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Hagia Sophia, een prozagedicht van Thomas Merton 1963

I. Dageraad. Het uur van de Lauden

Alle zichtbare dingen dragen een onzichtbare vruchtbaarheid in 
zich, een gedempt licht, een zachte naamloosheid, een verbor-
gen heelheid. Deze mysterieuze eenheid en gaafheid is de wijs-
heid, de moeder van alles, natura naturans. In alle diengen leeft 
een oneindige tederheid en zuiverheid, een stilte die een bron 
is van handelen en vreugde. Zij borrelt op uit een woordenloze 
vriendelijkheid en stroomt naar mij toe uit de
onzichtbare wortels van al wat geschapen is. Zij verwelkomt mij 
liefdevol en groet mij met een onbeschrijfelijke eenvoud. Dit is 
tegelijk mijn eigen bestaan, mijn eigen natuur en de gave in mij 

Hagia Sophia /Thomas 
Merton (vertaald door 
Dirk Doms)

https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/09/broadside4.jpeg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2011/09/broadside4.jpeg
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van de gedachte en de werking van de Schepper, sprekend als 
Hagia Sophia, als mijn zuster, de Wijsheid.

Ik word gewekt, ik word opnieuw geboren wanneer ik de 
stem van mijn zuster hoor naar mij gezonden uit de diepten van 
de goddelijke vruchtbaarheid.

Laten we even aannemen dat ik een man ben die in een zieken-
huis ligt te slapen. Ik ben inderdaad die man. Het is 2 juli, het 
feest van Onze-Lieve-Vrouw Visitatie. Een Feest van Wijsheid.

Om halfzes ‘s morgens lig ik te dromen in een heel rustige ka-
mer als een zachte stem mij uit mijn droom wekt. Ik ben zoals 
aIle mensen die ontwaken uit aIle dromen die ooit werden ge-
droomd in aIle nachten van de wereld. Het is als de ene Chris-
tus die wakker wordt in elk afzonderlijk zelf, dat afzonderlijk 
geïsoleerd en alleen is, in alle landen, waar ook ter wereld. Het 
is als aIle geesten die terugkeren naar het bewustzijn uit de te-
genstrijdigheid en de verwarring, om zich te verenigen in liefde. 
Het is als de eerste ochtend van de wereld (toen Adam voor het 
eerst uit het niet-zijn ontwaakte bij het horen van de zoete stem 
van de Wijsheid) en als de Laatste Ochtend van de wereld, wan-
neer aIle fragmenten van Adam, op het woord van de Hagia So-
phia, zullen opstaan uit de dood en weten waar zij aan toe zijn.

Zo is het ontwaken van een man, op een ochtend, in het zieken-
huis, bij het horen van de stem van een verpleegster. Het is een 
ontwaken uit de loomheid en de duisternis, uit de hulpeloos-
heid, uit de slaap, terwijl hij op een nieuwe wijze de werkelijk-
heid aanschouwt en die als vriendelijkheid ervaart.

Het is als gewekt worden door Eva. Als gewekt worden door de 
Gezegende Maagd. Het is als voortkomen uit het oorspronkelij-
ke niets en verschijnen in het licht, in het paradijs.

In de frisse hand van de verpleegster is de aanraking van alle 
leven, de aanraking van de Geest.

Zo roept de Wijsheid tot alIen die willen horen (Sapientia clami-
tat in plateis) , ze roept vooral de kleinen, de onwetendenen de 
hulpelozen.

Wie is kleiner, wie is armer clan de hulpeloze die slaapt in zijn 
bed, zonder bewustzijn en zonder verdediging? Wie is meer vol 
vertrouwen dan hij die zich elke nacht weer aan de slaap moet 
toevertrouwen? Wat is de beloning voor zijn trouw? Tederheid 
treedt hem tegemoet als hij het meest hulpeloos is en wekt hem 
uit zijn slaap, verfrist hem, begint hem te helen. Liefde leidt hem 
bij de hand, opent voor hem de deuren van een nieuw leven, 
van een nieuwe dag.

(Maar hij die zichzelf verdedigde, die voor zichzelf vocht toen hij 
ziek was, die voor zichzelf plannen maakte, zichzelf bewaakte, 
alleen zichzelf beminde en de hele nacht bij zijn eigen leven de 
wacht hield, wordt ten slotte geveld door uitputting. Voor hem is 
er geen nieuwheid. Alles is oud en taai.)

Als de hulpeloze fris ontwaakt bij het horen van de stem van de 
genade, is het alsof het leven, zijn zuster, alsof de Gezegende 
Maagd (zijn eigen vlees, zijn eigen zuster), alsof de natuur, wijs 
geworden door Gods werk en Gods menswording, over hem 
waakte en hem met een onuitsprekelijke tederheid uitnodigde 
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om te ontwaken en te leven. Dit is wat het betekent de Hagia 
Sophia te herkennen.

II. De vroege morgen. Het uur van de Primen

O gezegende stilte, die overal spreekt!

Wij horen haar niet, de zachte stem, de vriendelijke stem, gena-
devol en vrouwelijk.

Wij horen de genade niet. De buigzame liefde, of de geweld-
loosheid, of het niet vergelden horen wij niet. In haar zijn 
geen redenen en geen antwoorden. Toch is zij de openhartig-
heid van Gods licht, de uitdrukking van Zijn eenvoud.

Wij horen niet de nimmer klagende vergiffenis die het onschuldi-
ge gelaat van de bloemen naar de bedauwde aarde doet bui-
gen. Wij zien het Kind niet dat gevangen is in aIle mensen en 
dat niets zegt. Zij glimlacht want al hebben ze haar gebonden, 
zij kan geen gevangene zijn. Niet dat zij sterk is, of slim: zij 
weet niet wat gevangenschap is.

De hulpeloze, overgelaten aan de zoete slaap, hem zal 
de zachtaardige wekken: Sophia.

Al wat zoet is in haar tederheid zal hem toespreken, van aIle 
kanten en in alles, zonder ophouden, en hij zal nooit meer de-
zelfde zijn. Hij zal ontwaakt zijn, niet voor de verovering en het 
duister genot, maar voor de smetteloze, zuivere eenvoud
van een bewustzijn in alles en door alles: een Wijsheid, 
een Kind, een Betekenis, een Zuster.

De sterren verheugen zich, elk vanaf zijn eigen plaats, over het 
opgaan van de Zon. De hemellichten verheugen zich in die ene 
man die er ‘s morgens op uit trekt om een nieuwe wereld te ma-
ken, omdat hij vanuit de verwarde, oerduistere nacht tot
bewustzijn kwam. Hij heeft de klare stilte van Sophia in zijn ei-
gen hart gezegd. Hij is eeuwig geworden.



13

III. De late morgen. Het uur van de Terts

De Zon brandt aan de hemel als het gelaat van God, maar 
wij weten dat Zijn gelaatsuitdrukking niet wreed is. Het licht 
van de Zon wordt verspreid in de lucht en het licht van God 
wordt verspreid door Hagia Sophia.

De Verblindende in de zwarte duisternis zien wij niet. 
Hij spreekt ons zacht toe in tienduizenden dingen, waarin 
Zijn licht een volheid en een Wijsheid is.

Zo schijnt Hij niet op hen maar vanuit hen. Zo is de liefdevolle 
vriendelijkheid van de wijsheid.

Alle volmaakte vormen van de geschapen dingen zijn ook in 
God: en daarom is Hij tegelijk Vader en Moeder. Als Vader is Hij 
eenzaam machtig, door duisternis omringd. Als Moeder wordt 
Zijn schittering verspreid. Zijn glans omhelst al zijn schepselen 
met genadevolle tederheid en licht. De verspreide schittering 
van God is Hagia Sophia. Wij noemen haar Zijn ‘heerlijkheid’. In 
Sophia wordt Zijn macht enkel ervaren als genade en als liefde.

(Toen de reclusen van het veertiende-eeuwse Engeland 
hun kerkklokken hoorden en naar buiten keken over de kale 
heuvels en moerassen onder de vriendelijke lucht, spraken zij 
in hun hart tot ‘Jezus, onze Moeder’. Het was Sophia die in 
hun kinderlijk hart was ontwaakt.)

Misschien is Sophia, in een zeer primitief opzicht, de onbeken-
de, de duistere, de naamloze Ousia. Misschien is zij zelfs 
de goddelijke natuur, een in Vader, Zoon en Heilige Geest. 
En misschien is zij onopvallend in het eindeloze licht en wacht 
zij er zelfs niet op als licht gekend te worden. Dat weet ik 
niet. Uit de stilte wordt het licht gesproken. Wij horen of zien 
het niet tot het gesproken wordt.

In het naamloze begin, zonder begin, was het licht. Wij hebben 
dit begin niet gezien. Ik weet niet waar zij is, in dit begin. Ik 
spreek niet van haar als een begin, maar als een verschijning, 
een openbaring.

Nu komt de Wijsheid van God, Sophia, naar voren, ‘machtig rei-
kend van einde tot einde’. Zij wil ook het ongeziene draaipunt 
zijn van de hele natuur, het middelpunt en de betekenis van al 
het licht dat in alles en voor alles is. Dat wat het armste en ne-
derigste is, dat wat het meest verborgen is in alle dingen is niet-
temin het opvallendst, het duidelijkst aanwezig in hen, want het 
is hun eigen zelf dat voor Ons staat, naakt en onbezorgd.

Sophia, het vrouwelijke kind, speelt in de wereld, opvallend 
en ongezien, speelt altijd voor het aanschijn van de Schepper. 
Zij vindt haar vreugde bij de kinderen van de mensen, zij is 
hun zuster. De kern van het leven die in aIle dingen bestaat, is
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tederheid, genade, maagdelijkheid, het licht, het leven, be-
schouwd als passief, als ontvangen, als gegeven, als genomen, 
als onuitputtelijk hernieuwd door de gave van God. Sophia is 
gave, is geest, Donum Dei. Zij is door God gegeven en zij is 
God zelf als gave. God als alles, en God herleid tot niets: onuit-
puttelijk niets-zijn. Exinanivit semetipsum. Nederigheid als bron 
van nooit ontbrekend licht.

Hagia Sophia in aIle dingen is het goddelijke leven, weerspie-
geld in hen, als een spontane deelname, als hun uitnodiging op 
het bruiloftsfeest.

Sophia is Gods delen van Zichzelf met aIle schepselen. Zijn uit-
stromen, en de liefde waarmee Hij wordt gegeven en gekend, 
omhelsd en bemind.

Zij is in aIle dingen zoals de lucht die het zonlicht ontvangt. In 
haar bloeien zij. In haar verheerlijken zij God. In haar verheu-
gen zij zich Hem te weerspiegelen. In haar zijn zij verenigd met 
Hem. Zij is de eenheid tussen hen. Zij is de liefde die hen vere-
nigt. Zij is het leven als communio, het leven als 
dankzegging het leven als lofprijzing, bet leven als feest, het le-
ven als heerlijkheid.

Omdat haar ontvangen volmaakt is, is er in haar geen smet. Zij 
is liefde zonder smet en dankbaarheid zonder zelfingenomen-
heid. AIle dingen loven haar door zichzelf te zijn en door te de-
len in het bruiloftsfeest. Zij is de bruid en bet feest en de brui-
loft.

Het vrouwelijke principe in de wereld is de onuitputtelijke bron 
van de scheppende verwezenlijkingen van de heerlijkheid van 

de Vader.. Het is zijn openbaring in stralende schittering! Maar 
het blijft ongezien, door slechts enkelen in een glimp opgevan-
gen.. Soms is er helemaal niemand die het kent..
Sophia is Gods genade in ons. Zij is de tederheid waarmee de 
oneindig mysterieuze kracht van de vergeving de duisternis van 
onze zonden omkeert naar het licht van de genade. Zij is de on-
uitputtelijke broan van vriendelijkheid, het lijkt wel of zij,
in zichzelf, helemaal genade is. Zo verricht zij in ons een groter 
werk dan dat van de Schepping: het werk van het nieuw zijn in 
de genade, het werk van de vergiffenis, het werk van de omvor-
ming van stralend licht naar stralend licht, tamquam a Domini 
Spiritu. Zij is in ons het meegaande en tedere tegendeel van de 
macht, de gerechtigheid en het scheppende dynamisme van de 
Vader..

IV. Zonsondergang. Het uur van de Completen. Salve Regina

Welnu, de Gezegende Maagd Maria is het enige geschapen we-
zen dat in haar leven belichaamt en verkondigt al wat in Sophia 
is verborgen. Daarom kunnen we zeggen dat zij de persoonlijke 
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verschijning van de Sophia is, die voor God veeleer Ousia is 
dan Persoon.

Natura wordt in Maria zuivere Moeder. In haar is Natura zoals 
ze was sinds de oorsprong uit haar goddelijke geboorte. In Ma-
ria is Natura de alwijze en geopenbaard als een voorzichtige, 
alles beminnende, zuivere persoon: geen Schepper, geen Ver-
losser, maar een volmaakt Schepsel, een volmaakt Verloste, de 
vrucht van heel Gods grote macht, de volmaakte uitdrukking 
van wijsheid in genade.

Het is zij, het is Maria, Sophia, die in droefheid en vreugde, vol-
ledig bewust van wat ze aan het doen is, de tweede per-
soon, de Logos, kroont met de kroon van Zijn menselijke na-
tuur. Zo opent haar instemming de deur van de geschapen na-
tuur, van de tijd, van de geschiedenis, voor het Woord van God.

God treedt Zijn schepping binnen. Dankzij haar wijze 
jawoord, haar gehoorzaam begrijpen, de zachte en vruchtbare 
instemming van de Sophia, treedt God zonder publiciteit binnen 
in de stad van hebzuchtige mensen.

Zij kroont Hem niet met wat glorierijk is, maar wel met wat gro-
ter is dan glorie: het enige dat groter is dan glorie is zwakte, nie-
tigheid, armoede.

Zij zendt de oneindig Rijke en Machtige uit als een arme en hul-
peloze, in Zijn zending van onuitsprekelijke genade, om voor 
ons te sterven aan het kruis.

De schaduwen vallen. De sterren verschijnen. De vogels begin-
nen te slapen. De nacht omhelst de stille helft van de wereld.

Een zwerver, een berooide doolaard met stoffige voeten, vindt 
zijn weg langs een nieuwe straat. Een thuisloze God, verloren 
in de nacht, zonder papieren, zonder identificatiebewijs, zelfs 
zonder nummer, een frele, waardeloze banneling ligt, trooste-
loos verlaten, neer onder de zoete sterren van de wereld en ver-
trouwt zichzelf toe aan de slaap.
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[De brieven van Thomas Merton, zo 
geïmproviseerd en grammaticaal on-
verzorgd als ze kunnen zijn, geven 
een kijkje in zijn ‘religieus bewustzijn’ 
op bepaalde momenten in zijn leven. 
Op een manier die zijn ‘bewerkte’ 
boeken niet konden laten zien. Deze 
brief is een van de meest ‘onthullen-
de’ inkijkjes in zijn persoonlijke ge-
dachten, van zijn inzichten die gepu-
bliceerd zijn. Je ziet in deze brieven 
ook hoe zorgvuldig hij contact pro-
beerde te maken met onbekenden 
die hem schreven. Merton beoefen-
de hier op een prachtige en sublieme 
wijze de ‘monastieke gastvrijheid’.]

10 November 1966, Aan Katharine Champney

Je stelt een heel belangrijke vraag die ik waarschijnlijk niet kan 
beantwoorden. Ik verzeker je dat ik min of meer ‘gaandeweg’ 
denk, misschien zelfs improviserend. Je zult dus begrijpen dat 
ik zeker niet zal beweren dat ik er veel meer van weet dan jij. 
En ik ben zeker niet in de positie om “vraagstukken” in een 
handomdraai uit de weg te ruimen, of ze nu religieus zijn of 

niet. Ik kan niet meer zeggen dan dat ik er naar kijk vanuit een 
bevoorrechte positie welke niet de jouwe is en evenmin die van 
je religieuze vrienden. Of ik dat aannemelijk kan maken of niet, 
weet ik niet. Maar laat ik van begin af aan zeggen: er zijn vele 
redenen waarom ik denk dat de vraag, of iemand wel of niet 
een gelovige is, onmogelijk op te lossen is- en het is zelfs de 
vraag of dat er toe doet-. Natuurlijk, in de abstracte zin, doet het 
er toe, is het cruciaal, het is de vraag, etc. etc. (ik weet in ieder 
geval dat die keus op die manier wordt voorgesteld). Maar in de 
dagelijkse werkelijkheid, historisch gezien, is er sprake van veel 
ruis en verwarring en is de hele zaak zo onmogelijk duister ge-
worden dat er (en dat tezamen met alle strijd en onzin die er is 
geweest), naar mijn mening, met iedereen, die nog nooit seri-
eus getwijfeld heeft, wel iets aan de hand moet zijn. Je zou ei-
genlijk moeten twijfelen. Als je vrienden zeggen dat jij een gelo-
vige bent, en zij geven jouw dat compliment, er van uit gaande 
dat zij de waarheid genoeg respecteren om daar oprecht over 
te zijn. En evenzo dat, als jij niets daarvan kan zien, jij niet zult 
zeggen dat je wel iets ziet.
En daar gaat het nu juist om. Dat is exact wat ik ook doe. Gelo-
ven is niet alleen niet zien, maar het is ook een vastberaden 
weigering te zeggen iets te zien wat je niet ziet. Ik was een on-
gelovige tot op de dag dat het tot mij doordrong dat de absolute 
leegte van het niets, waarin ik onmogelijke iets kon zien of ho-
ren, tegelijkertijd de absolute volheid van alles was. Dit was niet 
zozeer een religieus inzicht maar veel meer een metafysisch 
Zen-achtige iets. En met de religieuze implicaties die later daar-
op volgenden, zonder dat zij het negatieve perspectief ten diep-
ste aantasten(omdat er nu eenmaal geen adequaat idee over 
God kan zijn). Om het maar heel bruut te zeggen, jouw “iets 
zonder naam”, zonder dat het ophield om volledig Niets te zijn, 

Thomas Merton over 
ongeloof 1966
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reed over mij heen als een zware vrachtwagen. Het vervelende 
echter, van het op deze manier vertellen is, dat het de zaken 
niet minder verwarrend maakt: laat me dus duidelijk zeggen dat 
ik niet suggereer dat jij op een ochtend wakker moet worden 
met dit gevoel. Wat ik alleen maar zeg is dat dit in de metafysi-
sche zin zo is(zijn zit op deze wijze in elkaar). En sommige men-
sen zouden wel eens een special gave kunnen hebben om zich 
dit tot zich te laten doordringen. Een gave die ik misschien heb, 
als poëet. Een persoon die vertrouwd is met religieuze en literai-
re tradities etc. etc. etc. Maar dat zegt nog niets en het veran-
derd het feit niet dat als je het niet ziet, het niet belangrijk is.
“Alleen,” Ik ben totaal op mezelf teruggeworpen in deze Leegte. 
God is geen “object” waar ik “samen mee” ben en het is zinloos 
om te luisteren om “hem te horen”- net zo nutteloos als de po-
ging om de ogen te zien waarmee je ziet. Je kijkt gewoon en al-
les valt op zijn plaats. Nog een, als je het niet ziet, het doet er 
niet toe. Jij zult ongetwijfeld andere manier hebben om daar te 
komen. Jouw formulering van “iets zonder naam dat ons tegelij-
kertijd met elkaar verbind…” is dezelfde als de “grond van mijn-
ons eigen zijn”. Het is, okay, eerder een filosofisch dan een reli-
gieus inzicht.
Nu zul je inmiddels wel geïrriteerd geraakt zijn over mij en den-
ken dat ik met een smerig trucje wegkom waarvan ik beloofd 
had dat ik dat niet zou toepassen: dat ik je ongemerkt zou bero-
ven van je ongeloof. Dat ik je, ondanks jezelf, verheven heb tot 
het gezellige niveau van de gelovigen. Nee, dat heb ik niet. Jij 
bent een ongelovige. Het enige is dat ik dat ook ben, maar dan 
op een andere manier. Je zult zeker bij mij terugkomen, en na-
tuurlijk, als jij sommige van mijn (eerste) boeken leest, mij zult 
duidelijk maken dat ik gigantische bouwwerk heb geproduceerd 
vol religieuze denkbeelden, overwegingen, en nog veel meer. 
Maar wat de mensen schijnbaar niet zien is dat in met dezelfde 

adem als waarmee ik dat heb gezegd ik ook zei: “maar dat is 
het niet”.
De positie waarin ik dus verkeer verschilt dus maar in een ding: 
dat ik me volledig op mijn gemak voel bij de traditionele religieu-
ze concepten. Ik kan ze gebruiken, ik ken hun grenzen, en – ik 
heb ook door dat ze eigenlijk nergens naartoe leiden. Wat je 
ook zegt, wat je ook ervaart, hoe vaak je “God” ook hoort, etc., 
etc., het is allemaal leeg. Het is niets. Het is illusoir. Het is mis-
leidende informatie, behalve voor diegenen die het op de juiste 
wijze verstaan. Aan het eind komen we allemaal min of meer te-
rug op de plek waar je allang was, “iets on-noembaars….”. Na-
tuurlijk; daar is Christus. “Maar Hij heeft zichzelf ontledigd en de 
gestalte van een dienstknecht aangenomen….. de dood aan 
het kruis…”. Dit betekent hetzelfde als dit alles tot niets herlei-
den, tot iets onnoembaars, je weet niet wat het is, je hebt er 
geen controle over, je kan het met je geroep niet afdwingen, je 
hebt in ieder geval geen recht op een antwoord; laat staan dat 
je het krijgt(ik zeg “je”, maar voor mij geldt hetzelfde). Kort ge-
zegd; het feit dat ik een gelovige ben geeft mij in ieder geval 
niet het voordeel wat jij verondersteld: dat ik het recht heb op 
stemmen en vertroostingen die aan jouw geweigerd worden.
Het enige waar ik recht op heb is mijn persoonlijke weg, die mij 
linea recta de leegte en de wildernis in leidt zonder ook maar 
over mijn schouder te hoeven kijken om te zien of er iemand 
met mij mee gaat. Ik weet dat heel veel mensen mee optrek-
ken: mensen zoals jij, die in dezelfde woestenij verkeren, maar 
die het niet op dezelfde wijze kunnen begrijpen zoals ik. En eer-
lijk gezegd, ik denk niet dat dat erg is. De “vertroostingen van 
religie” zijn iets waar jij het , in jouw concrete geval, net zo goed 
zonder moet doen- ze zouden je kunnen verleiden te denken 
dat je iets hebt als ze je gegeven worden.
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Dat is ook mijn gevecht met religieuze mensen. Zij verkopen 
antwoorden en vertroostingen. Zij zitten in de verzekeringen 
business. Ik geef je geen andere verzekering dan dat ik je leeg-
te ken en dat ik daar ook in ben, maar dat ik daar op een ande-
re manier naar kijk. Het is niet zo dat ik vrolijker ben. Maar ik 
zie er de zin van in; zo zie ik dat in ieder geval. Laat me dit zeg-
gen, voor mij is het geruststellend geweest om Zen mensen en 
Moslim meesters e.a. tegen het lijf te lopen en te ontdekken dat 
we elkaar volkomen begrepen. En ik haast me zeggen dat je 
dat gevoel ook weer niet hoeft te hebben. Toevallig heb ik, in 
een eerdere en minder gepolijste versie van dat artikel, gezegd 
dat ik mij meer thuis voel bij ongelovigen dan bij gelovigen,** In 
een bepaalde zin is dat ook zo. Helaas ik kan niet zo gemakke-
lijk ontsnappen aan de plaatsvervangende schaamte die kerke-
lijke mensen voortdurend bij mij oproepen.

Dus, vriendin Katherine, ben ik niet 
Vader Merton van binnen de warme 
kerk die jouw uitnodigt om bij het 
vuur te komen zitten van positief den-
ken of zoiets. Ik sta buiten in de kou 
met jou want (vergeef me de kretolo-
gie) ‘God is daar waar Hij niet is’. En 
misschien is daar de kerk ook 
wel(waar al de mijters afgezet zijn en 
alle ambtsgewaden in de kast opge-
borgen zijn). Ik ga hier niet ver op in, 
ik denk dat ik genoeg heb gezegd om 
duidelijk te maken dat ik denk dat die 
hele geloofsonderneming en de totale boodschap van het ge-
loof op zoek is naar een hele nieuwe taal- of helemaal tot zwij-
gen komt. Vandaar dit antwoord op je vraag: als God niet tegen 

je spreekt, is dat niet jouw fout. Het is de fout van die hele men-
taliteit die de indruk wekt dat hij voortdurende tegen mensen 
spreekt. Zij die het luidst roepen dat ze Hem horen, zijn men-
sen die je niet moet vertrouwen. Maar, daar tegenover, is er 
een weg van verstaan waarin niet-horen horen is. Misschien is 
dit allemaal wel te spitsvondig en subtiel.

**Zie Merton’s artikelen “The Unbelief of Be-
lievers” and “Apologies to an Unbeliever” in 
de bundel Faith and Violence: Christian Te-
aching and Christian Practice (University of 
Notre Dame Press, 1968)

[Thomas Merton Witness 
to Freedom: Letters in Times of Crisis. William 
H. Shannon, editor (New York, Farrar, Straus 
& Giroux, 1994): 327-329]
(overgenomen van Jonathan Montaldo)
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Wie weet ga ik dat ooit nog wel eens 
doen… Een aparte website: ‘Thomas 
Merton over….’ Al lezend en studerend 
kom ik zoveel mooie dingen van hem (of 
over hem) tegen dat ik steeds vaker aan 
het vertalen sla. Zo ben ik nu in ‘The 
Springs of Contemplation” begonnen. 
Een verzameling conferenties uit 1967 
en 1968 gehouden voor een kleine verza-
meling abdissen van contemplatieve 
vrouwenkloosters. Om samen met hen 
zich te bezinnen op de toekomst van 
hun ordes.

De eerste conferentie is al gelijk raak. Hier 
stelt hij de vraag naar de bedoeling van het 
zwijgen / de stilte van en klooster. Het raakt 
onmiddellijk aan mijn blogs over de stilte en 
meditatie. Stilte is populair. Maar Merton 
maakt mij attent op de essentie hiervan. Al-
thans hij geeft er een inhoud aan waarvan 
ik zeg ‘ja dit herken ik’. Ik weet nog dat ik 
een stilte weekend volgde en me er hardop 
over verwonderde dat mijn groepsgenoten 
als gevolg daarvan het niet nodig vonden 

een vorm van groet te betrachten op het moment van zien van 
elkaar. Ik merkte dat ik mij daar zeer aan stoorde. In plaats van 
een oefening in ‘verstilling’ werd het een oefening in autisme…

Hij spreekt hier tot mensen die zich 
bezinnen op de toekomst van het con-
templatieve kloosterleven. Voor Mer-
ton is dat geen ‘uitzonderlijk’ leven 
maar leven in zijn diepste en meest 
essentiële vorm. Ons leven is dus niet 
iets anders! Iedere plek en elk leven 
is ten diepste contemplatief leven in 
gemeenschap.
Ik vertaal integraal het eerste deel 
van zijn conferentie: “Presence, Silen-
ce, Communication”

“In het contemplatieve leven staan we 
allemaal voor de vraag “Wat moeten we 
doen?”. Een van de dingen die we kun-
nen doen is bij elkaar komen zoals we 
dat nu doen; als zusters en broeders in 
Christus en laten gebeuren wat nooit eer-
der gebeurt is, deze vorm vorm van zoe-
kende retraite. Natuurlijk is wat we nu 
doen, dat wat we verondersteld worden 

te doen: samen komen op een rustige plek, waar we kunnen 
praten nadenken en bidden. Een belangrijk sleutel woord is pre-
sence (Rinie: ik zal dat meestal onvertaald laten maar vormt 
wel een kern de latere spiritualiteit van Thomas Merton).  We 
willen gewoon aanwezig bij elkaar zijn en ons toevertrouwen 

Thomas Merton over 
de Stilte
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aan dat wat gebeurt. Als je mijn boeken gelezen hebt ken je mij 
niet echt. Kijk maar eens goed wat en wie ik echt ben. Prensen-
ce daar gaat het echt om. Het is belangrijk je te realiseren dat 
de Kerk zelf presence (= bewust geworden aanwezigheid?) is 
en dat geld ook voor het contemplatieve leven. Samen leven (in 
het klooster) is presentie; niet een instituut. We hebben er op 
vertrouwd dat een instituut een vervanging kon zijn voor de rea-
liteit van de presentie; en zo werkt het dus gewoon niet!
Er is sprake van een Pinksteren in het klein daar waar Kerk is 
(Rinie: hij bedoeld hier de groep die hier bij elkaar is). Pinkste-
ren betekent nieuw leven, en dat betekent veranderingen in ons 
leven. Maar veranderingen zijn niet gemakkelijk; nieuw leven is 
verontrustend en verwarrend. De basis ervaring van religieuzen 
in deze tijd is de strijd, in hun hart weten zij dat er iets van hen 
gevraagd wordt door God, en dat ze op de een of andere wijze 
verhinderd worden dat te doen. Het is waar dat veel jonge men-
sen die het religieuze leven kwamen opzoeken het gevoel heb-
ben dat het zelfs moeten verlaten om God te vinden. Voor som-
migen van hen is dat misschien waar; voor anderen zou dat wel 
eens een illusie kunnen zijn. Wij zijn allemaal bezig voor ons 
zelf die zaken op een rijtje te zetten. En dat gaat lang duren; de 
antwoorden liggen niet zomaar voorhanden.
Laten we in dat verband de stilte , onze specialiteit hier in dit 
Trappistenklooster,  als voorbeeld nemen. Stilte kan een groot 
probleem of een diepe genade zijn. Als het te geformaliseerd 
wordt houdt het op een bron te zijn van genade en wordt het 
een probleem omdat het niet meer een dienende presentie is. 
Gedurende veel te lange tijd is stilte een vorm van afwezig zijn 
aan elkaar geweest. Daarmee wordt het een contradictie, en 
gaan mensen aan haar lijden. Een gemeenschap kan niet op 
deze basis bestaan. Contradictie is een deel van het leven 
maar als een systematische bron van frustratie van basale cultu-

rele waarden dan wordt het iets anders. Een mens moet in 
staat zijn om om zich te verhouden tot heel veel verwarrende 
zaken in de cultuur, dat is vanzelfsprekend, maar dat betekent 
nog niet dat we nooit muziek mogen horen. Wij trappisten heb-
ben een heel slechte reputatie op dat gebied. Onze stilte heeft 
de neiging dat mechanische effect te hebben. Zo was het schijn-
baar de bedoeling dat stilte betekende dat je moest doen alsof 
er niemand in je buurt was. Je was stil omdat je de ander min of 
meer wilde buitensluiten.
Als mensen bij elkaar komen is er altijd een vorm van aanwezig 
zijn bij elkaar, zelfs als je dat een maagzweer bezorgt (Rinie: 
daar had Merton nogal eens last van..) We zullen die zaken zo 
moeten arrangeren dat de aanwezigheid een positieve en niet 
een negatieve ervaring is. Hetgeen betekent dat we misschien 
wel meer moeten praten om te leren hoe we in stilte op een po-
sitieve wijze present aan elkaar kunnen zijn. Er moet genoeg 
communicatie zijn zodat stilte een zegen wordt. Die stilte vergt 
een diepere liefde en pas tot die liefde voldoende gegroeid is, 
heeft het geen enkele zin te doen net alsof die er wel is. Stilte in 
ons leven is pas gerechtvaardigd als we elkaar voldoende lief-
hebben om ook in stilte bij elkaar te zijn. Pas als we die diepte 
van het gemeenschappelijk leven bereikt hebben zullen we pas 
de bijzondere roeping en zegen van het samen stil zijn gaan 
ontdekken. Maar we zullen dat nooit bereiken door elkaar bui-
ten te sluiten en elkaar als object te behandelen. Dit zullen we 
geleidelijk aan vinden als we elkaar leren lief te hebben.” 
pag.3-5

Rinie:
Hier krijgt de stilte dus een plaats in het samen zijn. Zonder ver-
binding en ontmoeting dus geen stilte!! De stilte is geen doel in 
zich maar wordt geboren in en uit de dialoog. De Lectio Divina 
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eindigt in de stilte. Ze begint er dus niet mee! Daarmee wordt 
de contemplatie en de stilte een overvloedige leegt en een oor-
verdovende stilte! Deze stilte is dus een heel diepe verbinding! 
Met alles en iedereen!
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Het geestelijk leven is in de eerste plaats 
leven. Het is niet alleen iets dat moet ge-
kend en bestudeerd worden. Zoals alle le-
ven wordt het ziek en sterft het als het ont-
worteld wordt uit zijn eigen grond. De gena-
de is geënt op onze natuur en de hele 
mens wordt geheiligd door de tegenwoor-
digheid en de werking van de Heilige 
Geest. Daarom is dan ook het geestelijk 
leven niet een leven dat totaal ontworteld 
is uit de menselijke situatie en dat zou 
overgeplant zijn naar het rijk der engelen. 

We leven als geestelijke mensen als we leven als mensen die 
God zoeken. Als we geestelijk willen worden, dan moeten we 
mens blijven. En als dit niet duidelijk uitkomt in de theologie, 
dan is het mysterie van de Incarnatie zelf daar een uitvoerig be-
wijs voor. Waarom is Christus mens geworden, tenzij om de 
mensen te redden door hen op mystieke wijze te verenigen met 
God door zijn eigen geheiligde mensheid? Jezus leefde het ge-
wone leven van de mensen van zijn tijd om het leven van de 
mensen van alle tijden te heiligen. Als we geestelijk willen zijn, 
laat ons dan eerst en vooral ons leven leven. Laten we de ver-
antwoordelijkheden en de onvermijdelijke verstrooiingen niet 
vrezen van dat werk waarvoor we bestemd zijn door Gods wil. 
Aanvaarden we de werkelijkheid om aldus onszelf te vinden, 

verdiept in de levengevende wil en wijsheid van God, die ons 
overal omringt.
Allereerst moeten we zeker weten waar we mee bezig zijn. Het 
geloof alleen kan ons het licht verschaffen om te zien dat we 
Gods wil moeten vinden in ons dagelijks leven. Zonder dit licht 
zijn we niet in staat om de juiste beslissingen te treffen. Zonder 
deze zekerheid kunnen we geen bovennatuurlijk vertrouwen en 
geen vrede bezitten. We struikelen en vallen voortdurend, zelfs 
al zijn we ten zeerste verlicht. Maar als we in echte geestelijke 
duisternis verkeren, dan weten we zelfs niet dat we gevallen 
zijn.

Thomas MERTON, Contemplation in a World of Action, 
Doubleday & Company, New York, 1971, blz. 225

Thomas Merton over 
‘Geestelijk leven’
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Iemand vroeg aan Thomas Merton hoe wij 
er uit zullen zien in de hemel. Zijn antwoord 
was kenmerkend en verassend: “there won’t 
be left much of you there…” (bron James Fin-
ley)

Hier staat de vraag naar ons zelf centraal 
(zie deel 1). In spiritualiteit wordt er vaak een 
onderscheid gemaakt tussen ons echte en 
illusoire zelf. Thomas Merton heeft daar veel 
over gezegd en er is veel over geschreven 

door anderen. In New Seeds of Contemplation (NSC) komen 
we veel uitspraken daarover tegen. Een paar 
citaten in een bepaalde ordening.

Over het onechte zelf

Het ‘leven in duisternis’ begint met de veron-
derstelling dat mijn onechte zelf, het zelf dat 
alleen maar bestaat in mijn egocentrische 
verlangen, de meest fundamentele werkelijk-
heid in mijn leven is, waaromheen al het an-
dere is geordend. Dus verkwansel ik mijn le-

ven aan mijn verlangens naar plezier en mijn honger naar erva-
ringen, naar macht, eer, kennis en liefde. Ik tuig dit onechte zelf 
op en maak zijn totale leegheid tot iets wat ogenschijnlijk echt 
lijkt. Ik omgeef mijzelf met allerlei afleiding en bedekt mijn zelf 
onder allerlei pleziertjes…. als omhulsels waarmee ik mijzelf 
aantrekkelijk maak voor mijzelf en de wereld. Alsof er een on-
zichtbaar lichaam zou zijn dat zichtbaar zou kunnen worden als 
je het oppervlak met zichbare dingen bedekt.… Ik ben leeg en 
het pleisterwerk van plezier en ambities heeft geen enkele on-
dergrond. Ik wordt wie ik ben in dat uiterlijk. Maar al dat uiterlijk 
is ten dode opgeschreven door haar toevalligheid. En als ze 
weg zijn zal er niets van mij over zijn dan mijn eigen naaktheid 
en leegte; het is een luchtbel. En zij vertellen mij dat ik mijn ei-
gen vergissing ben… (NSC, 27-28)

Deze mensen hebben zichzelf gere-
ducereed tot een leven binnen de be-
grenzingen van hun vijf zintuigen … 
maar dat is niet de schuld van hun li-
chaam. Het is hun eigen schuld om-
dat ze ingestemd hebben met de illu-
sie die zijn veiligheid heeft gezocht in 
zelfbedrog en die geen oor heeft voor 
voor de stille stem van God die hen 
uitnodigt om op avontuur te gaan en 
risico’s te nemen door onderweg te 
gaan in vertrouwen en over de veilige 

en beschermende begrenzingen van 
de vijf zintuigen te trekken.  (NSC, 34-35).

Thomas Merton over ons 
Zelf: illusie en ons 
ware Zelf
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Ieder van ons wordt overschaduwd door een 
illusoir ik; en onecht zelf… Wij zijn geen ster 
in het herkennen van illusies en al helemaal 
niet diegene die we over ons zelf koesteren. 
(34)

We moeten kiezen tussen twee identiteiten: het uiterlijke mas-
ker wat ons erg echt lijkt en welk leeft vanuit een schimmige au-
tonomie gedurende de korte tijd van het aardse bestaan en de 
verborgen innerlijke persoon die in onze ogen niets lijkt te zijn 
maar die zichzelf voor eeuwig aan de waarheid kan toevertrou-
wen van waaruit zij bestaat. Het is dit innerlijke zelf dat is opge-
nomen in het geheim van Christus; door Zijn liefde, door de Hei-
lige Geest. In geheim leven we dus ten diepste in Christus 
(295)”

Rinie: Een aantal kenmerken 
en eigenschappen lees ik hier 
over dat ‘illusoire zelf’ van me-
zelf. Zij denk dat ze iets ‘op-
zich-zelf’ is en dat zichzelf moet 
maken en redden. En dat is 
hard werken en een hoop ge-
doe. Ze heeft geen fundament 
en is gebouwd van stro. In dat 

licht is het ‘verloochenen’ van jezelf of de dood van jezelf niet 
meer dan het loslaten / achter je laten van een illusie! Van een 
schijnzekerheid van geld, huis, partner en pensioen. Eigenlijk 
het opgeven van iets wat helemaal niets is; lucht en leegte.. Het 
is een schijnwerkelijkheid van angst, kramp en jezelf met kunst 
en vliegwerk overeind houden! Een kasteel van zand gebouwd 
op zand… Waarom zijn wij daar zo aan gehecht?

Over ons ware zelf

Contemplatie staat op geen enkele wijze in relate met dit uiterlij-
ke zelf. Er is een onoverbrugbare tegenstelling tussen het diepe 
transcendente zelf dat alleen in contemplatie ontwaakt en het 
oppervlakkige uiterlijke zelf dat we vaak aanduiden met de eer-
ste persoon enkelvoud. (NSC, 7)

Het geheim van mijn ware identiteit 
ligt verborgen in God. Hij alleen kan 
van mij degene maken die ik werke-
lijk ben, of liever: degene die ik zal 
zijn wanneer ik eindelijk ten volle be-
gin te zijn. Maar dit werk zal nooit 
voltooid zijn als ik die ware identiteit 
niet verlang, als ik me niet inspan 
om haar te ontdekken met God en in 
God…

De zaden die door Gods wil ieder ogenbllk in mijn vrijheid wor-
den geplant, zijn de zaden van mijn identiteit, van mijn eigen re-
aliteit, van mijn eigen geluk, van mijn eigen heiligheid. Die za-
den weigeren is alles weigeren, het is de weigering van mijn ei-
gen bestaan en zijn, van mijn identiteit en mijn ware zelf. (NSC, 
33)

In de diepste kern van ons wezen is er een punt van niets-zijn, 
waar zonde en illusie niet zijn doorgedrongen, een kern van lou-
tere waarheid, een vonk die geheel God toebehoort, die nooit 
tot onze beschikking is, van waaruit God over onze levens be-
schikt, en die niet toegankelijk is voor de spelingen van onze 
geest of de brutaliteit van onze wil.

https://riniealtena.files.wordpress.com/2012/11/maria_03.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2012/11/maria_03.jpg
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Die kleine kern van niets-zijn 
en volstrekte armoede is de 
zuiverste glorie van God in 
ons. Het is, om zo te zeggen, 
Zijn Naam die in ons is ge-
schreven, als onze armoede, 
onze behoeftigheid, onze af-
hankelijkheid, ons kindschap. 
Het is als een pure diamant 

die schittert met het onzichtbare licht uit de hemel. Het is in ie-
dereen aanwezig en als wij het konden zien, dan zouden wij de 
ontelbare lichtpunten zien die samenkomen in de uitstraling en 
de schittering van een zon, die al de duisternis en de wreedheid 
van het leven volkomen zal doen verdwijnen… Ik kan daar 
geen programma voor opstellen. Het is een gave. Maar deze 
poort van de hemel is overal. (Louisville)

Onze werkelijkheid, ons ware zelf, is verborgen 
in wat schijnbaar onze leegte is. NSC, 281)

To say that I am made in the image of God is to 
say that Love is the reason for my existence, for 
God is love. Love is my true identity. Selfles-
sness is my true self. Love is my true character. 
Love is my name. Seeds of Contemplation 
(1949)

Van ik naar Zelf

Voor mij betekent heilig worden mezelf zijn. Daarom is de vraag 
van heilig wording en redding in feite de uitdaging om uit te vin-
den wie ik ben, en het ontdekken van mijn Ware Zelf…. God 

laat ons vrij dat te worden wat wij zelf 
willen. Wij kunnen al of niet ons zelf 
zijn; wat we maar willen. Wij hebben de 
vrijheid om echt of onecht te zijn. We 
kunnen eerlijk of bedrog zijn. De keus is 
aan ons. We kunnen de ene keer het 
ene masker en de andere keer een an-
der masker dragen, en, als we dat wil-
len, er nooit aan toe komen om met ons 
ware gezicht naar buiten te treden. 
Maar die keuzes zijn niet zonder gevol-
gen. (NSC, 31-32)

Daarvoor moet ik mijzelf leren kennen, beide kanten, het kwaad 
en het goede wat in mij huist. Het zal niet genoeg zijn om alleen 
de ene kant te kennen en niet de andere; alleen het goede of 
alleen het kwade. Ik moet dus in staat zijn het leven lief te heb-
ben wat God mij gegeven heeft; voluit en vruchtbaar. En zelfs 
goed gebruik maken van het kwaad wat daarin aanwezig is. 
(Guilty Bystander, 95)

Het is overduidelijk dat er geen speciale me-
thode/techniek is, en ook niet kan zijn, om 
dat innerlijke zelf te kunnen ontdekken en tot 
leven te wekken. Omdat het innerlijke zelf pu-
re spontaniteit is die zonder vrijheid niets 
is…. Zo’n idee zou een volledig misverstaan 
zijn van de existentiële werkelijkheid waar we 
het hier over hebben. Het innerlijke zelf is 
geen deel van ons zijn, zoals een motor is 
een auto. Het is heel onze substantiële reali-
teit in zijn ultieme, meest persoonlijke en 

http://www.thomasmerton.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=95
http://www.thomasmerton.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=95
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meest existentiële zin. Het is als 
leven en het is leven: het is ons 
spirituele leven op zijn best. Het 
is het leven waardoor alles in ons 
leeft en beweegt. Het is in alles 
en door heel ons leven en over-
stijgt alles wat wij zijn. … Het is 
een nieuwe en ondefinieerbare 
kwaliteit van ons zijn. (The Inner 
Experience, 6)

Het enige wat we kunnen doen, met behulp van welke geestelij-
ke oefening dan ook, is in onszelf iets van de stilte, de nederig-
heid/aardsheid, het loslaten, de zuiverheid van het hart realise-
ren en de fundamentele openheid die nodig is voor het innerlij-
ke zelf om haar verlegen, onvoorspelbare manifestatie van haar 
aanwezigheid mogelijk te maken. (The Inner Experience, 7)

Op een bepaalde manier kun-
nen we zeggen dat ons zijn di-
rect communiceert met het Zijn 
van God. Als wij bij ons zelf bin-
nengaan, ons ware zelf vinden, 
en door het innerlijke “Ik” verder 
trekken, worden we naar bin-
nen meebewogen in de immen-
se duisternis waar we “Ik Ben” 

van de Eeuwige ontmoeten. (IE, 11)

In onze (Christelijke/Joodse/Islamitische) traditie is er een onein-
dige metafysische kloof tussen het zijn van God en het zijn van 
de ziel, tussen het “Ik” van de Eeuwige en ons eigen innerlijke 

“ik”. En toch, paradoxaal, bestaat ons meest intieme “ik” in God 
en woont God in haar. (IE, 12)

Finally I am coming to the conclusion that my highest ambition 
is to be what I already am (2 october 1958)

Rinie: Het verschil tussen ons illusoire en ons echte zelf in God 
is heel groot maar het ontvankelijk worden voor die aanwezig-
heid in ons vraagt om een heel subtiel onderscheid. Wij vinden 
die plaats nooit als wij gebruik blijven maken van de werkwijzen 
van het illusoire zelf. We moeten ons laten verleiden, in een 
open ontvankelijkheid zonder eigenmachtigheid, door die werke-
lijkheid. Dan krijgt onze ‘identiteit’ een diepe grond en een wer-
kelijk en houdbaar perspectief.

Ja het is een drieluik geworden; deze serie over mystieke antro-
pologie. Over de Bron (+), ons zelf (+) en de wereld(+).

3 november 2012 
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Ik lees op dit moment het boekje van 
Thomas Merton met zijn toespraken 
voor abdissen van contemplatieve 
kloosters. Toespraken uit 1967 en ’68. 
Ik zal hieruit meer teksten vertalen. Er 
wordt hem een vraag gesteld:

“De mensen komen naar ons toe en vra-
gen ons hen onderricht te geven over 
contemplatief gebed. En dat terwijl het 
al moeilijk is er iets over te zeggen. Wat 
zijn jouw ideeën hierover wat we hen 
zouden kunnen meegeven?

Dat zou helemaal een Zen-achtige aanpak moeten zijn! Als jij 
aan een Zen meester vraagt, “Wat is de essentie van Zen?”, 
kun je een klap voor je kop krijgen, of zoiets. En hij zou je daar-
na aan je lot overlaten om daar een tijdje over na te denken. On-
der geen enkele voorwaarde zal hij je een uiteenzetting geven 
over Zen. Over iets anders misschien, maar niet over Zen.
Die Sufi vriend, waarover ik je vertelde, was hier op bezoek en 
we hadden een paar bijeenkomsten met hem. Hij is een echte 
mysticus en heel erg met beide benen op de grond. Een van 
onze meest serieuze monniken stelde hem de vraag, “Hoe be-
reik jij de eenheid met God?”. Wat zijn de hulpmiddelen, hoe 
doe je dat, wat is het systeem? De Sufi lachte alleen maar en 

zei, “Wij geven geen antwoord op dit soort vragen.” Hij serveer-
de het af; wilde er niets mee te maken hebben. Je geeft geen 
antwoord op zulke vragen omdat er maar een antwoord is. En 
dat is de dynamische eenheid met God.

Zen mensen leggen grote nadruk op het 
feit dat jij, als je niet zo’n ongelooflijke 
domoor zou zijn, zou weten dat je vere-
nigd bent met God; dat God allang zo 
dichtbij is. Oké; iemand komt bij je en 
vraagt je naar contemplatief gebed. Wat 
je dan op de een of andere manier moet 
doen is hem in een positie brengen waar-
in hij in staat zal kunnen zijn zich bewust 
te worden hoe dichtbij God is. Daarbij re-
kening houdend met zijn persoon en zijn 
achtergrond. Boeddhistisch onderricht 
zegt dat de enige blokkade hiertoe onwetendheid is. Maar die 
onwetendheid zit echter wel verweven in alles.
De oorzaak van deze onwetendheid is dat je jezelf te serieus 
neemt als individu. Je bent te veel bezig met overleven; leven 
en dood zij zo verschrikkelijk verschillend. Of je levend of dood 
bent is verschrikkelijk belangrijk omdat je als je als individu 
sterft alles afgelopen is. Er zijn geen individuen na de dood. Er 
zijn personen ja maar geen individuen. Ik denk dat dit een heel 
belangrijk punt is omdat wij wij Christenen niet geloven in een 
leven na de dood van het individu. We geloven in een leven na 
dit leven van de persoon, die vrij is, die allang in God is, die een 
is met God vanaf het begin. De persoon keert terug naar God 
en vindt zijn zelf in God op een veel dieper niveau dan een indi-
vidu ooit zou kunnen. Omdat het individu zichzelf ziet als een 

Thomas Merton 
over Contemplatie
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kleine geïsoleerde entiteit waarvoor al het andere afgesloten is. 
Zolang wij individuen zijn kunnen wij nooit een zijn met elkaar. 
Natuurlijk moeten wij als individuen deze zaak uitwerken. Dus 
kunnen we indirect wel over de vereniging met God spreken 
maar er is geen antwoord op de vraag.

Probeer je dan een persoon meer bewust te maken?

The only known photograph of God; Thomas Merton

Bewust van iets wat er al die tijd al is. Na-
tuurlijk, het is er en het is er niet. Het is 
zeer helder; als je je van “zijn” en “ik ben” 
gewaar bent en bewust wordt, ben je een 
ander mens; dat is een revolutie. En ja, 
dat is heel tegenstrijdig; je moet het op de 
een of andere wijze omschrijven. Maar als 
een persoon zich ervan bewust wordt dat 
God zo intiem is, zo dichtbij dat er geen 
tussenruimte is, maakt dat een essentieel 
verschil. Dat is ook zo als je je realiseert dat deze presentie niet 
afhangt van of je onberispelijk bent of iets wat daar op lijkt. Als 
het daar vanaf zou hangen zouden we allemaal lang moeten 
wachten op die eenheid met God.” (114-116)

Ja het is een drieluik geworden; deze serie over mystieke antro-
pologie. Over de Bron (+), ons zelf (+) en de wereld(+).

12 oktober 2012 Kampen
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Een van de meest bekende teksten van 
Thomas Merton is zijn ‘Louisville‘ erva-
ring.  Maar lezend in zijn dagboek kwam 
ik nog een paar teksten van hem tegen, 
uit dezelfde tijd (1958), die ook iets weer-
geven van de fundamentele doorbraak 
naar heel nieuwe perspectieven in zijn 
theologie. Deze teksten geven blijk van 
een, voor mij, heel ‘andere’ kijk op God, 
onszelf en de wereld om ons heen. Voor 
mij werkt deze wijze van theologiseren 
genadevol verbindend en 

dynamiserend. Ik heb ze vertaald. Vertalen is overigens een 
prachtige vorm van geestelijke lezing.

De illustraties heb ik er zelf bij gevonden. De foto komt uit het 
genoemde boek.

In de onderstaande tekst raakt mij de genadevolle en  inclusie-
ve wijze van kijken. Wij zijn allemaal herschapen ‘in Christus’. 
Voor mij een mystieke wijze van zien. (zie ook zijn Sophia)

19 maart 1958; Feest van de heilige Jo-
zef

Fantastische boeken voor weinig geld 
— inclusief ‘The Family of Man‘ voor 50 
cent. Al die fantastische foto’s. Nadere 
toelichting of uitleg is niet nodig! Som-
mige mensen zullen gechoqueerd zijn 
als ik ze zou vertellen dat dit hele boek, 
voor mij, een foto van Christus is. En 
toch is dat de waarheid. Daar, daar is 
Christus ‘in my own Kind’, my own Kind 
– Kind, waarmee “gelijkend” bedoeld 
wordt en wat ook “liefde” betekent en wat “kind” betekent. Man-
kind. (het lukt mij niet om zijn woordspel met de meerdere bete-
kenissen van ‘Kind’ = soort & aardig & kind in een Nederlands 
equivalent te vertalen dus heb ik het laten staan) Wij zijn el-
kaars gelijke, een lieve “Kind” van zondaren verenigd en om-
armd in maar één hart, maar één Liefdevolle vriendelijkheid; het 
Hart en de Liefde van Christus.

 Ik zoek niet naar de zonde in je, Man-
kind/mensheid. Ik zie geen zonde meer 
in je vandaag (hoewel wij allemaal zon-
daars zin). Er is iets dat oneindig veel 
meer  werkelijkheid is, om zonde nog lan-
ger belangrijk te laten lijken; de schijn 
van bestaan toe te schrijven. Want zij is 
verzwolgen, het is vernietigd, het bestaat 
niet meer en er is alleen het grote ge-
heim dat wij allen één gemeenschap van 

Thomas Merton: 
Dagboeken 1: 1958 
inclusieve Christus

https://riniealtena.com/boeken/5-en-toen-kwam-thomas-merton/thomas-merton-louisville-ervaring/
https://riniealtena.com/boeken/5-en-toen-kwam-thomas-merton/thomas-merton-louisville-ervaring/
https://riniealtena.com/boeken/5-en-toen-kwam-thomas-merton/de-verborgen-christus-bij-thomas-merton/
https://riniealtena.com/boeken/5-en-toen-kwam-thomas-merton/de-verborgen-christus-bij-thomas-merton/
https://riniealtena.files.wordpress.com/2012/01/titlepage1.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2012/01/titlepage1.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Family_of_Man_(tentoonstelling)
http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Family_of_Man_(tentoonstelling)
https://riniealtena.files.wordpress.com/2012/01/01176.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2012/01/01176.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2012/01/01176.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2012/01/01176.jpg


30

Gelijken zijn. Wat er toe doet is niet wat de een of die andere in 
zijn hart gedaan heeft, los van de anderen, maar de liefde die 
hem terugbrengt bij al die anderen in één Christus. Deze liefde 
is niet onze liefde maar die van de Hemelse Bruidegom. Het is 
de Goddelijke Overmacht en de Heilige Vreugde’. God is zicht-
baar en openbaart Zichzelf als mensheid, dat wil zeggen, in 
ons, en er geen andere hoop om wijsheid te vinden dan in God-
menszijn: ons eigen menszijn omgevormd in God!
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Een van de meest bekende teksten van 
Thomas Merton is zijn ‘Louisville‘ erva-
ring.  Maar lezend in zijn dagboek kwam 
ik nog een paar teksten van hem tegen, 
uit dezelfde tijd (1958), die ook iets weer-
geven van de fundamentele doorbraak 
naar heel nieuwe perspectieven in zijn 
theologie. Deze teksten geven blijk van 
een, voor mij, heel ‘andere’ kijk op God, 
onszelf en de wereld om ons heen. Voor 
mij werkt deze wijze van theologiseren 
genadevol verbindend en 

dynamiserend. Ik heb ze vertaald. Vertalen is overigens een 
prachtige vorm van geestelijke lezing.

Wat mij hier aanspreekt is de creatieve samenwerking tussen 
God en ons.

3 Augustus 1958

Altijd hele mooie inzichten te vinden bij Romano Guardini over 
Voorzienigheid.
Bijvoorbeeld, dat de de wil van God niet een ‘lot’ is waaraan we 
ons onderwerpen, maar een creatieve handeling, in ons leven; 

wat iets totaal nieuws realiseert (of daarin 
faalt). Iets wat tot dan toe totaal niet te 
voorzien was volgens de gangbare wet-
matigheden en schijnbare patronen. Onze 
samenwerking (het eerst zoeken van het 
Koninkrijk van God) bestaat niet in het 
eenvoudigweg gehoorzamen aan wetma-
tigheden maar bestaat in het openstellen 
van onze wil voor deze creatieve daad, 
welke wij moeten zien te hervinden in en 
door onszelf, van de wil van God.
Dit is mijn ultieme doel – alles opzij zetten. 
Ik wil niet alleen maar voor en door mijzelf een nieuw leven en 
een nieuwe wereld creëren, maar ik wil dat God hen in en door 
mij schept. Dit is cruciaal en fundamenteel – hiermee kun je 
dus nooit alleen maar simpelweg een Marxistisch communist 
zijn.
Ik moet een nieuw leven leiden en er moet een nieuwe wereld 
tot aanzijn worden geroepen. Maar niet door mijn plannen en 
door mijn rusteloze activiteit.

20 januari 2012

Deel 1 Inclusieve Christus

Thomas Merton; uit zijn 
dagboeken 2 God 
en Mens
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Hier de opening met een prachtige natuurbe-
schrijving en vervolgens een verhelderende 
overdenking over ons zelf.

2 Oktober 1958 Feest van de Beschermen-
gelen

Schitterende en verrukkelijke dag, heldere 
zon, licht briesje die alle blaadjes en het ho-
ge bruine gras doen glanzen. Het zingen 

van de wind in de cederbomen. Uitbundige dag waarin zelfs 
een modderpoel in de zwijnenstal blinkt als kostbaar zilver. 
Ik kom uiteindelijk tot de conclusie dat mijn hoogste ambitie is 
te zijn wat ik allang ben. Dat ik nooit mijn plicht zal vervullen om 
mijzelf te overstijgen als ik niet eerst mijzelf accepteer. En dat ik 
zelfs dan, als ik mijzelf volledig 
op de juiste wijze accepteer, mij-
zelf al overstegen heb. Want het 
is mijn niet geaccepteerde zelf 
wat in de weg staat en zal blij-
ven staan zolang het niet geac-
cepteerd is. Als het geaccep-
teerd is – is het mijn opstapje 
naar wat wat boven mij is. Om-

dat dit de manier is waarop de mens door God geschapen is. 
De Oerzonde was de poging zichzelf te overstijgen door “als 
God”- en dus ongelijk onszelf, te zijn. Maar ons gelijke op God 
begint thuis. We moeten eerst als onszelf worden en en stop-
pen met het leven “buiten onszelf”.

11 april 1964

Ik denk dat het nu toch het moment is om terug te komen op al-
les wat ik heb gezegd over je “echte zelf”, enz., enz.. En dat ik 
moet zeggen dat er uiteindelijk geen verborgen mysterieus 
“echt zelf” is, iets anders dan of “verborgen achter” het zelf dat 
je bent. Het “echte zelf” is geen ding/object. Ik heb dat volledig 
verkeerd voorgesteld door de schijn van een belofte dat het, op 
de een of ander wijze, te kennen zou zijn. Soms als beloning 
voor diepzinnig inzicht en/of oprechte toewijding. In ieder geval 
als een geestelijk spitsvondige lenigheid om de realiteit een 
stap voor te blijven. Het empirische zelf moet echter ook niet 
als volledig “echt” worden gezien. Dit is het punt waarop illusies 
beginnen.

Mei 1965 (Day of a Stranger)

In een tijd waarin er veel gepraat wordt over het “jezelf zijn”, be-
houd ik voor mijzelf het recht om mezelf te vergeten, aangezien 
er maar een hele kleine kans is dat ik iemand anders ben. Ik 
heb veel meer de indruk dat men, wanneer men zo gefocust is 
op het “zichzelf zijn”, het risico loopt een schaduw te imiteren.

zie ook deel 1 / deel 2  
28 januari 2012

Thomas Merton; uit zijn 
dagboeken 3 Over 
ons zelf
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‘Geborgen in een geheim’

Zou dit Merton op zijn best zijn? Voor de 
vuist weg sprekend…? Wel voorbereid 
maar met een kwinkslag en diep oprecht? 
Ben een recent uitgekomen werkje aan het 
lezen en kom daarin een paar prachtige ali-
nea’s tegen. Uitgesproken tegen novicen in 
een nabij gelegen en bevriend vrouwen 
klooster ‘Loretto’ (1961/2).

Ik heb er een paar vertaald die allemaal eenzelfde ‘geest’ dra-
gen. De foto’s zijn gemakt door Thomas Merton.

***
Ik was ingewijd op Hemelvaart don-
derdag. Ik veronderstel, dat als jullie 
je gelofte doen op die dag, dat jullie 
allemaal zullen opstaan met Christus. 
Maar weet je, jullie hoeven helemaal 
niet ‘ten hemel op te varen’; je hoeft 
helemaal nergens heen te gaan. De 
heilige Paulus zegt: “Wie zal Hem van 

de hemel doen neerdalen en wie Hem uit de diepten naar bo-
ven halen? Nee, het Woord is heel dichtbij. Het is in ons hart.” 
En dat is de reden waarom je niet hoeft op te klimmen; omdat 
de hemel op aarde is. Hemel is in je hart omdat Christus in ons 
hart is. En dat is een geweldig iets wat we ons moeten realise-
ren; dat je nergens heen hoeft te gaan om onze Heer te vinden. 
We hoeven Hem niet te vinden omdat Hij komt om ons te vin-
den, zie je. Dat is het belangrijkste wat we ons moeten realise-
ren. We vinden Hem door ons door Hem te laten vinden.  …… 
Het is eigenlijk zijn werk en niet zozeer dat van ons… (10)

***

Die hele onderneming, van het 
gevoel dat heilig zijn net om de 
hoek is, is een geweldig ver-
warrende illusie. Zo zit dat niet 
in elkaar, zie je. Wij zouden he-
lemaal niet in die dimensie 
moeten leven. Alsof we langs 
een horizontale lijn ons voort-
bewegen, waar we voortdu-
rend op zoek zijn naar zijn wat 
er nu weer in ons vizier komt en wat we nooit zullen bereiken. 
Het is als een wortel die de ezel wordt voorgehouden en waar-
bij de ezel zich alsmaar voortbeweegt maar de wortel nooit 
krijgt. Sommige mensen zouden willen dat het spirituele leven 
ook zo is. Maar zo hoort dat niet te zijn. Hierdoor loop je voort-
duren vooruit op jezelf. Je pakt dan nooit op waar je werkelijk 
hoort te zijn; namelijk precies daar waar je nu bent, zie je. En je 

Thomas Merton tegen de 
zusters van Loretto
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bent daardoor altijd buiten jezelf en dat betekend dat je ver-
vreemd bent van jezelf, weg van waar Christus is. (11)

***

Het gaat er niet om dat we Christus morgen met ons is; we heb-
ben Hem nu met ons. En, omdat we Hem nu met ons hebben, 
zullen we morgen ook bij Hem zijn en niet omgekeerd. In plaats 
van te zoeken naar die prachtige dag of moment waarop we dat 
alles zullen ontvangen, moet je je realiseren dat we niet hoeven 
te wachten. In een bepaald opzicht zijn we, vanaf het moment 
dat we ons helemaal hebben overgeven aan Hem ( R. = die 
‘vow’), aangekomen, niet in de hemel, maar in de Kerk (R. = 
dat mystieke lichaam van Christus) We zijn dan aangekomen 
waar wij thuishoren. Als we zijn waar we horen doet niets an-

ders er meer toe. Als we dan toch nog ergens naartoe moeten 
zal Hij ons daar brengen. Wij hoeven onze reis niet meer te or-
ganiseren; we doen gewoon wat Hij zegt. Als je eenmaal in de 
trein bent gestapt blijf je daar gewoon tot je op je bestemming 
bent aangekomen. (11)

***

Als jullie dus bij jullie gelofte afzien 
van jullie zelf, zien jullie zeker af 
van heel jullie zelf. Maar dat doe je 
in de eerste plaats en vooral van 
jullie oppervlakkige zelf. Degene 
die denkt het allemaal opwindend 
is maar wat dat niet echt is. In het 
religieuze leven is het heel belang-
rijk om je bewust te zijn dat we niet 
zo opgewonden zijn over zoveel 
dingen aan de oppervlakte omdat 

diep van binnen we veel meer betrokken zijn op die zaken die 
veel belangrijker zijn. Maar dat zijn dingen waar niet waar we 
niet over kunnen spreken. De dingen nu waar we over kunnen 
spreken, de dingen die we wel kunnen uitleggen, zijn meestal 
de minst belangrijke zaken in ons leven. En zij leiden ons af 
van de diepere zaken waar we niets over kunnen zeggen. Je 
kan ze niet eens goed begrijpen. Dat zijn de echte dingen in 
ons leven … Deze dingen hoef je niet los te laten; zij zullen 
nooit van je af worden genomen. Hier gaat het om de Maria-
Martha zaak. … Er is een ding dat er werkelijk toe doet, dat niet 
van je af kan worden genomen. Het gaat hier niet om actie of 
 contemplatie. Het is wezenlijker, het is je ziel verenigd met 
God, Gods aanwezigheid in je ziel. Het is Zijn wil in jou. Nie-
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mand kan daar aankomen; niemand kan daar iets aan doen; 
niemand kan daar iets aan beschadigen, zelfs niet in het minste 
bene – zelfs jijzelf kunt dat op een baalde manier niet…. Zelfs 
hoewel wij ons leven door ons eigen schuld flink gecompliceer-
der kunnen maken zal het geen effect hebben op het diepe 
werk dat God aan het doen is ons hart. (12-13)

***
Ze hebben een gemeenschappelijk thema. Een ‘weten’, dat mij 
dit gebed ingaf:

Hier ben ik
Dit  
Nu  
Hier 
Zo
In U
U in mij
Scheppend
Zeer goed

Mijn schoonzus van 60 is overleden…

17 augustus 2012
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Ik heb twee ‘idolen’ in mijn leven: Thomas 
Merton en Bob Dylan. Over de eerste ga ik 
het hebben . Dit jaar vieren de Mertonlief-
hebbers van hem nml. zijn 100ste geboorte-
dag (31 januari 1915 Prades). Ik heb al 
veel over hem geschreven op deze websi-
te;

ik ben op zijn geboorteplek geweest, op 
zijn sterfplek in Bang-
kok en op de plaats 
waar hij begraven ligt in 
Louisville. Ik heb inmiddels vrijwel alle boe-
ken van hem en als er in een boek naar 
hem verwezen wordt koop ik dat vrijwel ze-
ker ook. Hij is nu al 35 jaar mijn baken als 
het gaat om christelijke spiritualiteit.
Maar hoe geef je mensen 
een ‘inspirerende toegang’ 
tot hem? Dit jaar komt er 

een ‘jubileumboek‘ van hem uit in Nederland.

En daar ben ik heel blij mee. Het oude boek uit 
1988 heb ik zelf wel drie keer herlezen en staat 
vol met strepen. Deze nieuwe uitgave/vertaling 
wil ik gaan lezen zonder onderstrepen…

Maar hoe breng ik een vonk over van zijn ‘geest’? Dat hij de 
meest gelezen schrijver over mystiek en spiritualiteit in de VS 
van de twintigste eeuw zegt natuurlijk 
op zich nog niets. Maar als het gaat 
over de ‘actualiteit’; hij heeft een dia-
loog gevoerd met de Islam, Joden-
dom en het (Zen-)Boeddhisme en on-
derhield zich via briefwisselingen met 
schrijvers/denkers en politiek activis-
ten.

Ik wil het proberen met deze ‘brief ‘ van hem die hij op verzoek 
van de toenmalige Paus schreef in 1967. Hij was gevraagd om 
een brief ‘aan de wereld’ te schrijven namens de monniken. Het 
werd wel heel erg zijn brief aan die ‘wereld’. Als dit je niet aan-
spreekt of ‘niets zegt’ moet je het niet verder proberen. ‘If it 
rings a bell’ is Thomas Merton zeker een goed idee! Net als met 
Bob Dylan. Je houdt van hen of niet. Geen probleem! (De illu-
straties zijn foto’s van hem of door hem gemaakt.)

De boodschap van een contemplatief (1967)

Dierbare broeder, allereerst wil ik mijn excuus 
aanbieden voor het feit dat ik mij tot u richt zon-
der dat u mij iets hebt gevraagd. Ook wil ik mij 
verontschuldigen voor het feit dat ik mij achter 
een hoge muur bevind, wat u wellicht niet zult 
begrijpen. Maar deze hoge muur mag voor u 
een probleem zijn, misschien is hij dat even-
zeer voor mij. Misschien vraagt u mij waarom 

De boodschap van een 
contemplatief (2015)
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ik er uit gehoorzaamheid achter blijf. Misschien bent u niet lan-
ger tevreden met het antwoord dat ik achter deze muren stilte, 
bezinning en innerlijke rust vind. Misschien vraagt u mij welk 
recht ik heb op al die rust en vrede, nu sommige sociologen 
voorspeld hebben dat onze jongste generatie het zal beleven 
dat het een ongehoorde luxe is om een eigen kamer te hebben. 
Ik heb daar geen bevredigend antwoord op. Het is waar, zoals 
een islamitisch spreekwoord zegt: “Een kip legt geen eieren op 
het marktplein”.

Het is ook waar dat toen ik intrad in dit kloos-
ter waar ik nu ben, ik dit deed uit protest te-
gen de zinloze verwarring van een leven 
met zoveel bedrijvigheid, zoveel drukte, zo-
veel nutteloos gepraat, zoveel oppervlakki-
ge en nodeloze prikkels, dat ik eenvoudig 
niet meer wist wie ik was. Maar het blijft een 
feit dat mijn vertrek uit de wereld geen ver-
wijt is aan u die in de wereld bleef. Ik heb 
ook niet het recht de wereld louter negatief 

te verwerpen, omdat in dat geval mijn vertrek mij niet tot de 
waarheid en tot God zou geleid hebben, maar tot een persoonlij-
ke, zij het ongetwijfeld vrome illusie.

Mag ik wel zeggen dat ik een antwoord heb gevonden op de 
vragen die de mensen van onze tijd kwellen? Ik weet niet of ik 
wel echt antwoorden gevonden heb. Toen ik pas monnik was, 
was ik veel zekerder van deze antwoorden. Maar naarmate ik 
opklim in kloosterjaren en verder doordring in de eenzaamheid, 
word ik er mij van bewust dat ik pas begonnen ben met het zoe-
ken naar de vragen.

En welke zijn die vragen? Kan de 
mens de zin van zijn bestaan vatten? 
Kan de mens eerlijk zijn leven zin ge-
ven door enkel een reeks theorieën te 
aanvaarden, die beweren hem te zeg-
gen waarom de wereld begonnen is en 
waar die zal eindigen, waarom er 
kwaad is en wat er nodig is om goed te 
leven? 

Mijn broeder, misschien ben ik in mijn eenzaamheid voor u een 
soort ontdekker geworden, iemand die gebieden doorvorst die 
u niet kunt bezoeken, behalve dan misschien in het gezelschap 
van uw psychiater. Misschien voel ik me geroepen een verlaten 
gebied van het menselijk hart te doorvorsen, waar theorieën 
niet meer toereikend zijn en waar men leert dat alleen de erva-
ring telt. Een dor, rotsachtig en donker land van de geest, soms 
verlicht door vreemde vuren waar de mens bang voor is en be-
volkt met spoken die hij, behalve in zijn nachtmerries, zorgvul-

dig ontwijkt. En in dit gebied heb ik 
geleerd dat men niet echt weet wat 
hoop is, tenzij men heeft ervaren 
hoe dicht hoop bij wanhoop ligt. De 
taal van de christenheid heeft daar-
van al eeuwen geleden gewaagd 
in andere, minder naakte bewoor-
dingen. Maar de christelijke taal is 

zo vaak gebruikt en ook misbruikt, dat men die zo nu en dan 
gaat wantrouwen. U zult niet meer weten of er achter het woord 
‘kruis’ nu werkelijk de ervaring staat van zondevergeving en red-
ding of alleen maar de dreiging van straf. Als mijn woorden voor 
u iets betekenen, laat mij u dan verzekeren dat ik heb ondervon-
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den dat het kruis barmhartigheid betekent en geen wreedheid, 
waarheid en geen misleiding; dat de boodschap van de waar-
heid en de liefde van Jezus inderdaad de ware blijde bood-
schap is, maar in onze tijd wordt die op heel onverwachte plaat-
sen verkondigd. En misschien vindt ze in u meer weerklank dan 
in mij; misschien is Christus dichter bij u dan bij mij. Dit zeg ik u 
zonder schaamte of schuldgevoel, want ik heb geleerd mij er-
over te verheugen dat Jezus in de wereld is in mensen die Hem 
niet kennen, dat Hij in hen werkzaam is terwijl zij zich ver van 
Hem wanen.

En het is mij een vreugde u te zeggen dat u 
moet hopen, zelfs als het u toeschijnt dat u 
van alle mensen de laatste is voor wie dit 
mogelijk is. U moet hopen, niet omdat u 
denkt dat u goed kunt zijn, maar omdat God 
ons liefheeft, ongeacht onze verdiensten en 
omdat alles wat goed is in ons, komt van zijn 
liefde, niet van onszelf. U moet hopen omdat 
Jezus met degenen is die arm zijn en uitge-
stoten en misschien veracht juist door dege-
nen die Hem zouden moeten zoeken en het meest liefdevol 
voor hen zouden moeten zorgen, omdat zij namelijk handelen 
in de naam van God… Niemand op aarde heeft reden om te 
wanhopen aan Jezus, want Jezus houdt van de mens, houdt 
van hem, zo zondig als hij is en ook wij moeten de mens liefheb-
ben in zijn zonde.

God is geen ‘probleem’ en wij die een beschouwend leven lei-
den, wij hebben uit ervaring geleerd dat men God niet kan ken-
nen zolang men probeert het ‘godsprobleem’ op te lossen. Pro-

beren het godsprobleem op 
te lossen is zoiets als probe-
ren zijn eigen ogen te zien. 
Men kan zijn eigen ogen ech-
ter niet zien omdat men daar 
juist mee kijkt. God nu is het 
licht waardoor wij zien: niet 
een helder bepaald ‘object’ 
dat God heet, maar al het an-

dere in Hem, de onzichtbare Ene. God is dus de ziende en het 
zien zelf, maar Hij wordt op aarde niet gezien. In de hemel is Hij 
de ziende, het zien en de geziene (d.i. degene die ziet, in wie 
wij zien en die door ons gezien wordt). God zoekt zichzelf in 
ons en de dorheid en het verdriet van ons hart is het verdriet 
van God die in ons onbekend blijft, die zich nog niet in ons her-
kent, omdat wij niet durven geloven en vertrouwen in de onge-
looflijke waarheid dat Hij kan wonen in ons, daar wonen uit vrije 
keuze, uit voorkeur. Maar wij bestaan werkelijk enkel en alleen 
hiervoor: de plaats te zijn die Hij zich heeft uitgekozen voor zijn 
aanwezigheid, voor zijn verschijnen in de wereld, zijn epifanie. 
Maar wij verduisteren en ontluisteren dat alles, omdat wij er niet 
in kunnen geloven. Niet dat wij God haten, nee, eerder haten 
wij onszelf en wanhopen wij aan onszelf. Als we eens nederig 
en waarachtig de werkelijke waarde van onszelf zouden begin-
nen te vatten, dan zouden we zien dat deze waarde het teken 
is van God in ons bestaan, het merkteken van God ons inge-
prent. 

Gelukkig is de liefde van onze medemens ons geschonken als 
middel om ons hier rekenschap van te geven. Want de liefde 
van onze broeder of zuster, vrouw of kind of geliefde is er om 
met de helderheid van God zelf te zien dat wij goed zijn.

https://riniealtena.files.wordpress.com/2015/01/smile.jpg
https://riniealtena.files.wordpress.com/2015/01/smile.jpg
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Het is de liefde van mijn beminde, 
mijn broeder of kind, die God ont-
dekt in mij, die God geloofwaardig 
maakt voor mijzelf in mij. En het is 
mijn liefde voor mijn beminde, mijn 
kind, mijn broeder, welke mij in 
staat stelt God te tonen aan hem of 
haar in Hem zelf. Liefde is de open-
baring van God in onze armzalig-
heid.

Het beschouwend leven is dus het zoeken naar vrede, niet in 
een abstract buitensluiten van alle uiterlijke werkelijkheid, niet 
in een onvruchtbare afwijzing door de zintuigen voor de wereld 
af te sluiten, maar in de openheid van de liefde. Het begint met 
de aanvaarding van mijn eigen ik, zo armzalig als ik ben en mis-
schien de wanhoop nabij, om zo tot de erkenning te komen dat 
daar waar God is er geen wanhoop kan zijn en dat God in mij is 
zelfs als ik wanhoop, dat niets de liefde van God voor mij kan 
veranderen, aangezien mijn bestaan al-
leen al het teken is dat God mij liefheeft 
en de tegenwoordigheid van zijn liefde 
mij schept en in leven houdt.

En het is helemaal niet nodig te begrij-
pen hoe dit mogelijk is, noch het te kun-
nen verklaren of de problemen op te los-
sen die het schijnt op te roepen. Want 
er is in ons hart en in het diepste van 
ons wezen een natuurlijke zekerheid, 
die gegeven is met ons bestaan zelf: 
een zekerheid die zegt dat wij voor zo-

ver wij leven geheel en al doordrongen zijn van de zin en de 
werkelijkheid van God, zelfs als wij ons helemaal niet in staat 
mochten voelen dit te geloven of in filosofische of zelfs religieu-
ze termen te vatten.

Broeder, de contemplatief is niet iemand 
die vurige visioenen heeft van cherubij-
nen die God op hun denkbeeldige wagen 
meevoeren, hij is gewoon iemand die zich 
met de geest heeft gewaagd in de woes-
tijn die ligt achter de taal en achter de 
ideeën, waar men God ontmoet in de 
naaktheid van de pure overgave, dat wil 
zeggen in het uit handen geven van onze 
eigen armzaligheid en onvolkomenheid, 
zodat onze geest niet langer ligt vastge-
klonken aan zichzelf met een krampach-
tigheid alsof het denken zelf ons deed be-
staan.

De boodschap van hoop die de contemplatief u aanzegt, houdt 
dan ook niet in dat u uw weg moet gaan zoeken in de jungle 
van de taal en de problemen waardoor God tegenwoordig is om-
geven; maar wel, of u het begrijpt of niet, dat God u bemint, dat 
hij in u tegenwoordig is, dat hij leeft in u. Ja, hij woont in u, 
roept u, redt u en geeft u licht en inzicht, dingen die onvergelijk-
baar zijn met alles wat u ooit heeft kunnen lezen in boeken of 
horen in preken. Het enige wat de contemplatief u te zeggen 
heeft is nogmaals u te verzekeren dat, als u in uw eigen stilte 
durft door te dringen en onbevreesd in de eenzaamheid van uw 
eigen hart durft voort te gaan en daarbij het waagt om deze een-
zaamheid te delen met de andere enkeling die God zoekt door 

https://riniealtena.com/sleutelteksten/desolation-is-the-place-to-be/
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u en met u, dat u dan zeker het licht krijgt en het vermogen om 
te begrijpen wat ligt aan gene zijde van woorden en theorieën, 
omdat het te dicht bij is om uit te kunnen leggen: het is namelijk 
het intieme één-zijn in het diepste van uw eigen hart, van Gods 
Geest met uw eigen verborgen binnenste zelf, zodat u en Hij sa-
men in waarheid slechts één Geest zijn. Ik heb u lief in Chris-
tus.

Thomas MERTON

(vertaald door de Mertonvrienden)

http://thomasmerton.nl/thomasmerton/thomas-merton-als-auteur/de-boodschap-van-een-contemplatief/
http://thomasmerton.nl/thomasmerton/thomas-merton-als-auteur/de-boodschap-van-een-contemplatief/
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Ik las weer eens in het prachtige dagboek met 
teksten van Thomas Merton (vertaald door Dirk 
Doms). Deze twee citaten komen uit de prachti-
ge slottekst van New Seeds of Contemplation: 
The General Dance. De maker van het dagboek 
plaatste deze tekst rondom kerst; m.i. terecht.

De Kosmische dans

De Heer heeft de wereld niet gemaakt 
om haar te kunnen veroordelen. Ook 
niet om haar alleen maar te domineren 
of om haar te laten gehoorzamen aan 
de dictaten van een ongenaakbare en 
almachtige ‘wil’. Ook niet om plezier of 
ongenoegen te verkrijgen in de manier 
waarop alles zou werken. Geen van de-
zen was de reden om de wereld en de 
mens te scheppen. De Heer heeft de 
wereld en de mens geschapen opdat 

Hij Zelf in deze wereld zou kunnen afdalen; opdat Hij Zelf Mens 
kon worden. Toen Hij zich de wereld voorstelde, die Hij van 
plan was te maken, zag Hij  Zijn Wijsheid als een mensenkind 
 “altijd spelend in de wereld, spelend voor zijn Aangezicht”. En 
Hij dacht, “Ik vind het fantastisch om zo te wonen bij de mensen-
kinderen.” (290)

***

… de wereld en de tijd zijn de dans van de Heer in leegte (cursi-
vering en verwijzing zijn van mij). De stilte van het uitspansel is 
de muziek van een bruiloftsfeest. Hoe langer wij koppig volhar-
den in onze verkeerde duiding van de verschijnselen van het 
leven, hoe meer we ze kapot analyseren en hen wezensvreem-
de zin en samenhang toeschrijven en ingewikkelde doelstellin-
gen die alles met onszelf te maken hebben, des te meer we zul-
len verzuipen in treurigheid, absurditeit en wanhoop. Maar dat 
is allemaal niet zo erg, want geen enkele wanhoop van ons kan 
de realiteit der dingen veranderen, of de vreugde van de kosmi-
sche dans, die er altijd is, bederven. In tegendeel, wij leven er 
middenin, en hij is ons middelpunt, want hij is de hartslag van 
ons eigen bloed, of we het nu willen of niet.
Wat blijft is de uitnodiging om onszelf echt te vergeten, onze af-
schuwelijke gewichtigheid te laten verwaaien en ons echt over 
te geven in deze alles-in-zich-mee dragende dans. (297)

New Seeds of Contemplation, Thomas Merton 290 & 297

Over ‘Wijsheid/Sophia’ bij Thomas Merton zie hier

23 december 2013 Kampen

Sectie 15

Thomas Merton; het 
geheim van kerst en 
deze wereld
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The only known picture of God. Thomas Merton

Het is onze taak Christus te zoeken en te vinden in de wereld 
zoals hij is, niet zoals hij zou kunnen zijn. Het feit dat de wereld 
er anders uitziet dan zou moeten, verandert niets aan de waar-
heid dat Christus erin aanwezig is. Zijn plan wordt er geenszins 
door veranderd of verijdeld: alles zal geschieden zoals Hij het 
wil. Onze advent is de viering van die hoop. Niet de komst van 

Christus is onzeker maar onze ontvangst, ons antwoord aan 
Hem, onze bereidheid en capaciteit om ‘uit te trekken, Hem te-
gemoet’. Wij moeten bereid zijn, zoals Johannes de Doper, 
Hem te zien en toe te juichen, zelfs op het moment dat ons hele 
levenswerk ineen schijnt te storten.”

Thomas Merton. Seasons of Celebration, p.93-94. vertaling: 
Dirk Doms

Verbijsterd was ik….. Geven jullie deze ‘uitrusting’ mee aan jul-
lie studenten? We waren in gesprek over zingeving / levensbe-
schouwing en de vorming van studenten. Een van de gespreks-
partners van onverdacht christelijk huize 
schetste de problematiek en de mogelijke on-
dersteuning voor zijn studenten hiervoor in 
het beroepenveld. Met welke bagage sturen 
zij hun studenten op weg….

Ik ben nog steeds van slag. Gedegen Algeme-
ne Vorming wilde hij ze meegeven met daarin 
een flink stuk religieuze geschiedenis van 
onze samenleving,   ethische vorming en dat 
toegespitst op hun beroepenveld. Geloof verworden tot een 
‘hoofd’zaak in de vorm van gedegen kennis. En vaardigheden; 
misschien wel competenties….
Natuurlijk heeft hij dat niet gezegd en al helemaal niet zo be-
doeld; maar bij mij gingen alle alarmbellen rinkelen. En natuur-
lijk schep ik nu even een karikatuur. Maar toch haakten die as-
sociaties ergens aan. Zo herinner ik mij mijn eigen evangeli-
sche vorming. Ik met mijn ‘geestelijke wapenrusting’ tegen de 

Sectie 16

Spirituele vorming van 
studenten en 
Thomas Merton
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boze buitenwereld. Teksten leerde ik uit mijn hoofd en heel veel 
bijbelstudie. Met god boven mij de wereld in..

Ik mag dan volgens sommigen vrijzinnig heten maar ik vond het 
een bijna geseculariseerd verhaal. Een wereld waaruit Gods 
Presentie is weggelopen. Deze studenten worden, voor mijn ge-
voel, letterlijk de woestijn ingestuurd. Ik kreeg met die studen-
ten te doen. Aan hun eigen geloof zijn ze overgelaten. Niet 
meer dan een paraplu tegen het slechte weer buiten? Vind je 
het gek dat ze enclaves met ‘mede christenen’ om hen heen op-
zoeken…

Dit zijn geen intellectuele theologische vragen. Het is iets heel 
existentieels. Het gaat om een leefbare geleefde spiritualiteit 
waarin heel veel God is; binnen en buiten. Hij/zij is overal en 
nergens / is betrokken op deze en gene / verschijnt hier en daar 
/ is immanent en transcendent / liefde door alles heen / verbor-
gen en aanwezig. Uitermate intiem maar niet te grijpen… In de 
eerste plaats solidair met mijn ander.. Zo’n God maakt het le-
ven spannend en verassend. Er is geen plek/mens die buiten 
God valt. Je weet van tevoren alleen niet wat je aan hem/haar 
hebt, maar geeft zichzelf volledig. Is nooit mijn bezit geweest; 
integendeel. Ik denk dat God heult met alles en iedereen, behal-
ve even niet met diegeen die de ander uitspeelt en buitenspel 
zet. Zij zouden geen algemeen vorming mee moeten krijgen 
maar mystieke vorming (Karl Rahner: ‘De vrome van morgen 
zal “mysticus” zijn, iemand die iets “ ervaren” heeft, of hij zal 
niet meer zijn..’ 1966)

Wat is dat leuk dat ik in zo’n groep mag zitten en hierover, deze 
vragen over wat we studenten meegeven, mag meedenken.

Deze ‘mystieke/spirituele’ leef- en kijkwijze 
heb ik zelf van Thomas Merton geleerd. Ik 
ben hem daar heel dankbaar voor. Elke stu-
dent van die school zou vier jaar lang op 
psalm 139 en deze tekst van Thomas Mer-
ton moeten mediteren? Het gaat hier om 
een ‘bevindelijkheid’ die binnen en buiten-
wereld als vindplaats van God ziet.
Aan zo’n God heb je m.i. veel meer, voor 
onderweg, dan aan een cognitief en moreel 
goed doortimmerd verhaal.

Epiphany Experience

In Louisville, at the corner of Fourth and Walnut, in the center
of the shopping district, I was suddenly overwhelmed with the 
realization that I loved all those people, that they were mine and 
I theirs, that we could not be alien to one another even though 
we were total strangers.
It is a glorious destiny to be a member of the human race … the-
re is no way of telling people that they are all walking around 
shining like the sun.
I suddenly saw the secret beauty of their hearts, the depths of 
their hearts where neither sin nor desire nor self-knowledge can 
reach, the core of their reality, the person that each one is in 
God’s eyes.

If only they could all see themselves as they really are.
If only we could see each other that way all of the time.
There would be no more war, no more hatred,
no more cruelty, no more greed…
Conjectures of a Guilty Bystander, New York: Doubleday, 1996 
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Foto's gemaakt door Thomas Merton

HEER MIJN GOD

Ik weet niet waar ik heen ga.
Ik ken de weg niet die voor me ligt.
Ik kan niet met zekerheid zeggen
waar hij zal eindigen.
Ook ken ik mezelf niet echt,
en als ik denk dat ik Uw wil volg,
dan betekent dit nog niet
dat ik dat ook werkelijk doe.
Maar ik geloof dat het verlangen om U te behagen
U in feite ook behaagt.
En ik hoop in dat verlangen te leven
bij alles wat ik doe.
Ik hoop nooit iets te doen zonder dat verlangen.
Als ik dit doe dan weet ik
dat U mij zult leiden langs het rechte pad,
hoewel ik er misschien niets van begrijp.
Daarom zal ik altijd op U vertrouwen,
ook al lijk ik verloren en in de schaduw van de dood.
Ik zal niet bang zijn
want U bent steeds bij mij,
en U zult mij nooit aan mijn lot overlaten
om mijn gevaren alleen te doorstaan.

Thomas Merton / Thoughts in Solitude p.83

Gebed van 
Thomas Merton
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Heer God van deze avond,

Ziet Gij de IJssel die dagelijks hier langs Kampen stroomt?
Hoort Gij de geluiden van de vogels die zich verzamelen voor 
de trek?
Hoort Gij het verlangen?
Hebt Gij weet van Joost en Frank en Diana?
Voelt Gij hun pijn?
De wanhoop van Joke
Proeft Gij het geluk van Ibrahim en Aisha
De trots van haar ouders
Ziet Gij hun tocht?

Zo klink de stem van God in het paradijs..
Hebt je Mij wel gezien?
Ik weet, zie hoor, voel en proef
Ik heb vergeven zonder einde, omdat ik nooit zonde heb ge-
kend Genade geborgen in genade geborgen in genade….

Zo klink de stem van God in het paradijs..
Schep geen vreugde in dat wat voorbij gaat
Laat je niet meesleuren door de waan van de dag
Ik houd van dat wat het zwakst is
En breekbaar
Dat is het geheim wat je draagt een geheim van mijn liefde
In en door alles heen

Kome wat komt
Uw rijk

(26 augustus 2005/januari 2012)

Een persoonlijke 
parafrase van het slot van 
Jona
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Desolation

For the servant of God
Consolation is the place of danger
Where he may be deluted
(accepting only what he sees,
experiences, or knows)
But desolation is his home
For in desolation he is seized by God
And entirely taken over into God.
In darkness, in emptiness,
In loss, en death of self.
Then the self is only ashes. Not even ashes!

Verlatenheid

Voor de dienaar van God
Is troost een gevaarlijk oord
Dat kan hem misleiden
(Omdat hij dan slechts aanvaardt wat hij ziet,
voelt of kent)
Maar troosteloosheid is zijn thuis
Want in de troosteloosheid wordt hij gegrepen door God
En volledig overgenomen in God
In de duisternis, in de leegte,
In het verlies, in de dood van het zelf.
Dan is het zelf slechts as. Zelfs minder dan as!

Uit: Thomas Merton, Raids On The Unspeakable, 
Burns & Oats, London, 1977, pag 114. Vertaling 
Dirk Doms; in Contactblad Mertonvrienden, 16e 
Jaargang, 2002 nr 1, pag 19. Het gedicht was 
weer een vertaling van de moslim mysticus Ibn 
Abbad van Ronda (1332-1390)

Desolation is the place 
to be…
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By Christopher Pramuk APRIL 23, 2016

Merton dares us to imagine what is possible for God and 
for human beings

MertonIn August of 1938, a young gra-
duate student at Columbia University 
stepped from his rooming-house near 
Butler Library and walked uptown se-
ven blocks to West 121st street to at-
tend the Sunday morning Mass at Cor-
pus Christi Catholic Church. “What a 
revelation it was,” he would later write, 
“to discover so many people in a 
place together, more conscious of 
God than of one another; not there to show off their hats or their 
clothes, but to pray, or at least to fulfill a religious obligation, not 
a human one.” The student was Thomas Merton, and given the 
dissolute shape of his life to this point, he thought it no small mi-
racle to find himself sitting among the regular worshipers on this 
particular morning. Indeed, just a few lines earlier in his autobio-
graphy, The Seven Storey Mountain, Merton confesses that this 
was the first time he “had ever really spent a sober Sunday in 

New York.” He could not escape the feeling that the parishio-
ners surrounding him in the pews “had spotted me for a pagan 
and were just waiting for me to miss a few more genuflections 
before throwing me out.” At age 23, somewhat adrift and deeply 
insecure about the direction of his life, the young Merton was 
terrified of walking into a Catholic church. Yet by the time the 
Mass ended, he says, “my eyes looked about me at a new 
world … I could not understand what it was that had happened 
to make me so happy, why I was so much at peace.”

Like sacred spaces all around the world, Corpus Christi is a 
place of deep silence and stillness; yet it also reverberates with 

songs of ancient remembrance and future 
hope. The young priest at Merton’s first 
Mass spoke with confidence of a God who 
“loved us, and walked among us” in the per-
son of Jesus Christ. And though it was a 
Low Mass, there was much singing, as Mer-
ton recalls, and “before I knew it, I was en-
grossed and absorbed in the thing as a 
whole: the business at the altar and the pre-
sence of the people.” To the shock of many 
of his friends, Merton was baptized at the 
same Corpus Christi on November 16, 
1938. After spending Holy Week of 1941 

on retreat at the Abbey of Gethsemani in the hills of rural Wes-
tern Kentucky, he decided to become a Trappist monk. For the 
next 27 years he lived as a monk of Gethsemani, until his unti-
mely death in 1968. It was the publication of The Seven Storey 
Mountain in 1948 that established him as an unusually famous 
monk and a wholly unexpected literary phenomenon. In addi-

‘Thomas Merton and the 
Future of Faith’ C. Pramuk 
2016
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tion to publishing widely read spiritual meditations, journals, and 
poetry, Merton would write penetrating essays on the religions 
of the East, monastic and church reform, questions of belief 
and atheism, and some of the most explosive social issues of 
the day. Above all, he made the case for the contemplative life 
in a world of relentless action.

During his historic address before the United States Congress 
on September 24, 2015, Pope Francis lifted up Thomas Merton 
as “a man of prayer, a thinker who challenged the certitudes of 
his time and opened new horizons for souls and for the church. 
He was also a man of dialogue, a promoter of peace between 
peoples and religions.” More than five decades earlier, Merton 
had described the world we inhabit as a “post-
Christian” world. In fact, “Peace in a Post-Chris-
tian Era” was the book he had prepared for pu-
blication in 1961, but which the leaders of his 
own monastic order deemed too controversial 
to publish. And no wonder. Merton confronted 
his contemporaries with some very uncomforta-
ble questions: Does faith have a future, and if 
so, what kind of faith will it be? Faith in the mar-
kets? Faith in technology? Faith in atomic wea-
ponry and the national security state? Funda-
mentalist faith, which is to say, faith not in God but in one’s idea 
of God, in the absolute truth of one’s own faith, all others be 
damned? It is not incidental that Pope Francis has drawn the 
world’s attention to Thomas Merton at this moment in our social 
history. Who is he, and what “certitudes” does Merton continue 
to challenge in our era?

Son of a Century

Merton’s enduring appeal to postmodern sensibilities may be 
explained in part by his own renaissance background. Born in 

France in 1915 to Ruth Jenkins, from America, 
and Owen Merton, from New Zealand, iti-
nerant artists who had met in Paris, Merton 
spent much of his youth travelling between Eu-
rope and America. By age 16, both his parents 
were dead. His account of his mother’s death 
when he was six years old is one of the most 
poignant passages in The Seven Storey Moun-
tain, clearly affecting him profoundly. Years la-
ter there was also the loss of his younger bro-

ther John Paul, killed in a bomber crash during the Second 
World War, remembered in a stirring poem that concludes the 
autobiography: “Sweet brother, if I do not sleep / My eyes are 
flowers for your tomb.” From a very young age the “flowers of 
paradise” were indelibly scented for Merton with the loneliness 
of loss and suffering.

After his father’s death, Merton completed his studies at Oak-
ham School in England and then enrolled at Cambridge. His 
raucous behavior there, including rumors that he made a girl 
pregnant, led his American godfather to summon him to the Uni-
ted States, where he enrolled at Columbia University, and was 
soon thriving among an avant-garde and literary group of 
friends: Robert Lax, Ed Rice, Sy Freedgood, and his teacher 
and mentor Mark van Doren. Reading Etienne Gilson’s The Spi-
rit of Medieval Philosophy was transformative. His reading beca-
me “more and more Catholic.” He devoured works by Blake, 
Hopkins, Joyce, and Maritain. As he later wrote of this period, 



49

something deep “began to stir within me … began to push me, 
to prompt me … like a voice.” After his baptism at Corpus Chris-
ti in 1938, he took a job teaching English at St. Bonaventure’s 
College in September of 1940. A year later he entered the mo-
nastery.

In truth, the seeds for Merton’s conversion had been planted ye-
ars earlier, when he was eighteen, an orphan in the world, and 
visiting Rome. He found himself drawn into the city’s ancient 
churches, and was “suddenly overwhelmed” by the Byzantine 
mosaics that adorned their walls.

And now for the first time in my life I began to find out some-
thing of Who this Person was that men called Christ. It was ob-
scure, but it was a true knowledge of Him, in some sense, truer 
than I knew and truer than I would admit. But it was in Rome 
that my conception of Christ was formed. It was there that I first 
saw Him, Whom I now serve as my God and my Kind and Who 
owns and rules my life.

It is significant that Merton describes his 
knowledge of Christ in these early encoun-
ters as “a true knowledge,” even if it “was 
obscure.” The dormant seeds of his faith 
had been stirred, significantly, through an 
immersion in a cultural landscape quite 
foreign to his own.

The Seven Storey Mountain struck a deep 
chord in a generation trying to make 
sense of things in the devastating wake of 
World War II. Where is God? What is hu-

manity? What reasons can we give for the hope that remains in 
us? For the next twenty years Merton navigated such questions 
of faith and the search for meaning in dozens of books and 
hundreds of essays across a dizzying range of genres: spiritual 
meditations, journals, poetry, letters, literary criticism, and social 
essays appearing in journals both sacred and secular. Remem-
bering Merton’s role during the 1960s as “pastor to the peace 
movement,” Jesuit priest and activist Father Daniel Berrigan 
says, “It was a long, hard road, and we needed help along the 
way, and he gave it. Merton was very important to all of us.”

Several other experiences profoundly shaped Merton’s life as a 
monk and spiritual writer. Between 1955 and 1965 he served as 
master of novices, helping the young monks imbibe from the 
deepest wellsprings of the Christian mystical tradition. Always 
meticulously prepared, he loved his students and taught them 
with great spontaneity, energy, and humor. In 1965 Merton recei-
ved permission to live as a hermit on the grounds of the monas-
tery, freeing his spirit and literary voice in new ways. Much of 
his best writing comes to us from the hermitage. During a hospi-
tal stay in Louisville in the spring of 1966, Merton fell in love 
with a young student nurse named Margie, or “M.,” as she is 
rendered in the private journals. For some six months they had 
a kind of clandestine affair until Merton, with much anguish, fi-
nally broke it off, helped not a little by his abbot’s discovery of 
the affair. The relationship with Margie — as well as substantive 
friendships and correspondence with other women during his 
last decade — was clearly transformative for Merton and bears 
a spiritual significance that shines through much of his writings 
in this period.
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In October of 1968, Merton set out for Asia on what would be 
his final pilgrimage, desiring “to drink from [the] ancient sources 
of monastic vision and experience.” He dreamed of meeting the 
Dalai Lama and fulfilling what he believed to be the vocation of 
every Christian: to be an instrument of unity, to “realize the unity 
that already is and to find ways to live together that are consis-
tent with unity.” He and the Dalai Lama met three times, the lat-
ter remembering, some twenty years later, “It was Merton who 
introduced me to the real meaning of the word ‘Christian.’”

Merton died in Bangkok, Thailand, 
on December 10, 1968, the victim 
of an accidental electrocution. A mi-
litary transport plane that was carry-
ing the bodies of servicemen killed 
in Vietnam, a war he had forcefully 
condemned, returned his too to the 
United States. Once back in Ken-
tucky, Merton’s body was laid in 
the earth on a hillside behind his 

home, the monastery, overlooking the woods where he lived as 
a hermit the last years of his life.

Pilgrims from around the world continue to visit Gethsemani 
and pray before the simple white cross that marks Merton’s gra-
ve, though as a model for Christian holiness Merton was far 
from perfect. In fact in his spiritual evolution he took pains to dis-
tance himself from his early, more pious writings, and insisted 
on his right not to be turned into a myth for Catholic school child-
ren. He was a restless monk, and often chafed against his vows 
of stability and obedience. Indeed what emerges so compel-
lingly from the broad tapestry of Merton’s life is a beautifully hu-

man journey before God. In his writings we discover not a porce-
lain saint hovering above the messiness of human history but a 
companion who walks beside us like a brother, opening up new 
ways, and rediscovering old ways, which we had forgotten. I 
was fifteen when my mother put an old copy of The Sign of Jo-
nas in my hands. Some days later I came to the book’s epilo-
gue and one of Merton’s most-celebrated meditations, “Fire 
Watch: July 4, 1952.” I read transfixed, walking alongside Mer-
ton as he ascended the abbey tower, checking every corner 
and hidden passageway for fire, while questioning the hidden 
God who questioned him in the deep silence of night.

Mists of damp heat rise up out of the fields around the sleeping 
abbey. The whole valley is flooded with moonlight and I can 
count the southern hills beyond the watertank, and almost num-
ber the trees of the forest to the north. Now the huge chorus of 
living beings rises up out of the world beneath my feet: life sin-
ging in the watercourses, throbbing in the creeks and the fields 
and the trees, choirs of millions and millions of jumping and fly-
ing and creeping things. I lay the clock upon the belfry ledge 
and pray cross-legged with my back against the tower, and face 
the same unanswered question. Lord God of this great night: do 
You see the woods? Do You hear the rumor of their loneliness? 
Do you behold their secrecy? Do You remember their solitu-
des? Do You see that my soul is beginning to dissolve like wax 
within me?

“The world is charged with the grandeur of God,” wrote the gre-
at Jesuit poet Gerard Manley Hopkins. Merton’s lesson to me 
was, “Pay attention, you might miss it.” Like the biblical poets 
and prophets of old, Merton calls us back to our kinship in one 
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another, in the natural world, and in God, “the hidden ground of 
Love,” before it is too late.

※

As a lifelong musician, it occurs to me that Merton’s writings 
touch, surround, and enlarge the reader’s imagination in ways 
analogous to music. Merton’s writings do not just paint pretty 
pictures for our aesthetic enjoyment. The effect of reading Mer-
ton is metaphysical, mystical, theological. At stake between Mer-
ton, his reader, and all those letters and spaces dancing on the 
page is the discernment of the dee-
pest truths that lay hidden within the 
substance of things. Merton gives 
us a clue to his own artistry in a pi-
votal essay of 1959 on the Russian 
writer Boris Pasternak, when he des-
cribes Pasternak as “a poet and a 
musician,” and the structure of Pas-
ternak’s Dr. Zhivago as “symphonic, 
thematic, almost liturgical.” Much li-
ke Pasternak, Merton captures you 
not in the first place by advancing 
an argument or chain of ideas but 
rather by enclosing you in an at-
mosphere, a climate of wakeful-
ness, presence, and finally — as if by stealth — the divine mer-
cy. “Think of it,” he writes in one of his finest essays, “Rain and 
the Rhinoceros,” as he ponders the sound of the rain falling on 
the hermitage roof, “all that speech pouring down, selling 
nothing, judging nobody.” In Merton’s hands, the rain falling 
through the forest canopy makes a peaceful noise, soaking the 

earth in eddies of protest against “the technological Platos who 
think they now run the world.” Like waves crashing on the sho-
res of our consciousness, Merton writes “by rhythms that are 
not those of the engineer,” rhythms we recognize but have for-
gotten. Like fish swimming in an ocean of grace, we need to be 
reminded: This is water. This is water.

Merton is a poet of the liminal spaces of our lives, where sacred 
mystery breaks in and casts everything in a different sort of 
light. Whether walking alone in the woods, gazing on a single 
red rose on the altar during Mass, or standing alone and bare-
foot before the great statues of the Buddha at Pollanaruwa, as 
he did a month before his death, what Merton describes in so 
many passages is not a chain of “peak experiences,” here one 
moment, gone the next; he invites us, rather, into a whole-bo-
died communion with reality, where matter pulses with spirit, 
and time touches the eternal. In perhaps his most famous pas-
sage, it is not hard to picture the monk standing in street 
clothes among the passersby on a busy street corner, gazing 
on a sea of faces of every color.

In Louisville, at the corner of Fourth and Walnut, in the center of 
the shopping district, I was suddenly overwhelmed with the reali-
zation that I loved all those people, that they were mine and I 
theirs, that we could not be alien to one another even though 
we were total strangers. It was like waking from a dream of se-
parateness, of spurious self-isolation in a special world, the 
world of renunciation and supposed holiness … This sense of 
liberation from an illusory difference was such a relief and such 
a joy to me that I almost laughed out loud … Thank God, thank 
God that I am like other [human beings], that I am only a [hu-
man being] among others.
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It was a critical moment of transformation in Merton’s life, and 
much more than a moment. One could say it was the anticipato-
ry flowering in Merton of the Catholic Church’s own “turning to 
the world” at Vatican II, inspired by Pope John XXIII and a host 
of Catholic ressourcement theologians.

Another of Merton’s lesser-known urban epiphanies happened 
in the summer of 1964, when he boarded an airplane for New 
York City to meet with Zen scholar D. T. Suzuki at Columbia Uni-
versity, his alma mater. Flying over the city at 35,000 feet, Mer-
ton noted in his journal, “I suddenly realized after all that I was a 
New Yorker.” Arriving at Columbia he found his way to his room 
in Butler Hall, overlooking the streets of Harlem. He writes:

The noise of traffic and the uninterrupted cries of playing child-
ren, cries of life and joy coming out of purgatory, loud and 
strong the voice of a great living organism. Shots too — and the-
re is no rifle range! Frequent shots — at what? More frequent 
than in the Kentucky woods behind the hermitage in hunting se-
ason. And drums, bongos, and the chanting of songs, and dogs 
barking and traffic, buses like jet planes. Above all the morning 
light, then the afternoon light, and the flashing windows of the 
big new housing developments.

Through Merton’s eyes, the reader is invited to discover some-
thing beautiful, transcendent even, in the “flashing windows of 
the big new housing developments.” But there were gunshots 
too, and then, “drums, bongos, and the chanting of song”; in 
sum, the incomparable music of Harlem. Only a month later, wri-
ting again from the monastery, the key darkly changes:

Jim Forest sent me clippings from 
Monday’s New York Times about the 
big riots in Harlem last weekend. It all 
took place in the section immediately 
below Butler Hall … The police shot 
thousands of rounds into the air but 
also quite a few people were hit, and 
one man on a roof was killed. In the 

middle of all the racket and chaos and violence a police captain 
was shouting “Go home! Go home!” A Negro yelled back “We 
are home, baby!”

Suddenly the description of Harlem as “purgatory” — a place of 
“purification” — bears much more ominous meaning. What kind 
of purification, Merton might ask today, are we requiring of the 
nation’s black and brown children, too many marked out for fai-
lure by virtue of their zip codes? Whose sins are being paid for 
as we build more and larger prisons, fill them with young black 
and Latino men, and staff them with working class whites who 
desperately need the jobs? In “Letter to a White Liberal,” Mer-
ton confronts us with a question no less resonant today than it 
was 50 years ago: “How, then, do we treat this other Christ, this 
person, who happens to be black?”
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Merton wrote frequently of a return to the 
“true self” or le point vierge, a “point of 
nothingness and of absolute poverty [which 
is] the pure glory of God in us … It is in eve-
rybody.” Yet he was one of the first and 
most prominent white Catholic public intel-
lectuals during the Civil Rights era to ex-
tend this far-reaching insight of biblical faith 
explicitly to African Americans. An elder Afri-
can American woman and former nun in 
my parish told me that Conjectures of a 
Guilty Bystander was her “Bible” during the 
1960s, when she was an activist for racial 
justice and felt increasingly alienated by 
her religious community. “Merton got it,” she said, “when few 
others did.” Indeed not a few (white) Catholic readers, who see-
med to prefer the pious monk of The Seven Storey Mountain, 
were bitterly disappointed with Merton for writing about racial 
justice, war, interreligious dialogue, and human rights. His own 
Trappist order censored his most prophetic writings. “I ought to 
learn to just shut up and go about my business of thinking and 
breathing under trees,” Merton wrote in 1967. “But protest is a 
biological necessity.”

The Child Who is Prisoner in All the People

Much later in my life it was the prose poem “Hagia Sophia”, Mer-
ton’s sublime hymn to Holy Wisdom, the feminine face of God, 
which, like a kind of magnetic north, drew my imagination back 
into itself again and again. The flowering in Merton of long medi-
tation on biblical Wisdom texts, patristic and Russian Orthodox 
theology, and Zen, the poem seemed at once to multiply and si-

lence all my questions. Rather than succumbing to my precon-
ceptions of God, it broke them open. Set according to the liturgi-
cal hours, the poem begins in a hospital room at dawn, where 
the speaker is awakened “out of languor and darkness” by the 
soft voice of a nurse. If it is true, as the late Fr. Andrew Greeley 
writes, that “the artist is a sacrament maker, a creator of empha-
sized, clarified beauty designed to make us see,” then Merton 
in “Hagia Sophia” is the consummate artist, helping us to see — 
that is, to feel in our whole person — that while the world is 
stricken deeply by sin, it also shimmers in the light of resurrec-
tion. What would it feel like to think and pray with a God who is 
not fixed like a Great Marble Statue in the elite spaces where 
power is exercised but who enters without reserve into the stre-
am of our humble tasks and decisions? Perhaps such a God 
would re-ignite our hope, our capacity to breathe, and to imagi-
ne again. “Love takes him by the hand, and opens to him the 
door to another life, another day.”

‘The only known picture of God’ Thomas Merton

When Jesus of Nazareth prefaced his teachings with the words, 
“let those with eyes to see, see, and those with ears to hear, 
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hear,” scholars tell us he was speaking as a teacher of Jewish 
wisdom, appealing not just to the head but to the whole person 
of the listener. In effect the wisdom teacher invites us to sit in 
the belly of a paradox: listen to the silences, hear the forgotten 
voices, let things seen and unseen speak to you. God is here, 
now, and everywhere present, drawing near in the voice of the 
stranger, the wind on the water, the rustle of the trees, “like the 
air receiving the sunlight,” as Merton writes.

 
The poem would become the centerpiece of Emblems of a Sea-
son of Fury, which includes devastating poems on racism (“And 
the Children of Birmingham”), Nazi genocide (“Chant to Be 
Used in Processions around a Site with Furnaces”), and politi-
cal oppression (“A Picture of Lee Ying”). “Hagia Sophia,” so dif-
ferent from the other poems in this collec-
tion, dares us to imagine a faith fully reconci-
led with the body, the feminine, the Earth. 
The poem, anticipating the whole trajectory 
of Merton’s last decade, witnesses to an em-
bodied spirituality that is both mystical and 
prophetic, offering a rare model for reconci-
ling two strands in the Christian tradition still 
commonly assumed to be opposed, even 
mutually exclusive. And yet, as Pope Fran-
cis laments in his environmental encyclical, 
Laudato Si’, such an integration will not come easily to people 
whose lives are patterned so habitually by utilitarian rhythms, 
the values and demands of the marketplace, the rhetoric of war. 
“We do not hear the soft voice, the gentle voice, the merciful 
and feminine. We do not see the Child who is prisoner in all the 
people, and who says nothing.”

Sounding the Middle of the Ocean

One of Merton’s central concerns was 
that people in modern society have lost 
touch with the depth dimension of reality 
— what Jewish philosopher Martin Bu-
ber famously called the “I/Thou” mode of 
encounter — in favor of a Cartesian or 
analytical mode that engages the world 
by collecting data through the senses, 
analyzing, naming, and categorizing that 
data and developing theories about it — 
what Buber called the “I/It” mode of expe-
rience. We have traded mystery and won-
der for mastery and technological mani-

pulation, for cheap (and very expensive) imitations of the real 
thing. The result is the pervasive sense of alienation so many 
feel amid mass society. To be alienated is to feel oneself cut off 
from all the “others,” equally isolated in the churning wheel of 
experience; cut off from the natural world, largely subjugated to 
utilitarian ends; and cut off from “God,” who becomes a projec-
tion of the individual’s sense of aloneness and anonymity in an 
infinitely receding universe.

On this point Merton borrows an arresting image from the physi-
cist Werner Heisenberg, who, in a famous essay of 1958 on the 
role of technology in our changing relationship with nature, sug-
gests that humanity now finds itself “in the position of a captain 
whose ship has been so securely built of iron and steel that his 
compass no longer points to the north but only towards the 
ship’s mass of iron.” The moral and spiritual peril of the “ship’s 
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captain” can be allayed, says Heisenberg, only “if he recogni-
zes what has gone wrong and tries to navigate by some other 
means — for instance, by the stars.” To “navigate by the stars,” 
says Merton, is to go beyond the limitation of a scientific and uti-
litarian worldview and recover our sense of the sacred, the 
seedbed of life itself and sacred mystery that pulses in all 
things. “The machines are meditating on the most arbitrary and 
rudimentary of essences,” Merton wrote in 1965, “punched into 
IBM cards, defining you and me forever without appeal.” Today 
these words hardly seem like hyperbole.

Standing in a long line of Christian 
mystics, Merton sought to help his 
contemporaries learn how to 
“sound the ocean,” that is, to 
reestablish contact with the hidden 
ground of Love at the center of our 
being. Contemplation, the golden 
thread unifying Merton’s corpus, is simply this: the practice of 
becoming aware of ourselves in communion with God, Earth, 
one another. It is, as Jesuit Fr. Walter Burghardt writes, “a long 
loving look at the real,” where reality is neither abstract, nor ma-
nufactured, or the kind of “real” one typically encounters 
through a TV or computer screen. Contemplation for Merton is 
the very heart of faith. It is to surrender one’s self to God’s own 
gift of Self, freely given. And yet this free gift implies on our part 
a painful letting go, a “putting to death” of the old, false self, to 
make way for the true self each person is called to be. To sur-
render the masks we habitually wear, the fears and falsehoods 
that prevent us from life-giving relationship with others, is at on-
ce to find ourselves in more intimate and truthful compa-
nionship with God.

Here we might call to mind two contemporaries for whom Mer-
ton held the greatest admiration: Mahatma Gandhi and Martin 
Luther King, Jr. What Merton celebrates as the “Indian mind 
that was awakening in Gandhi” was not far from King’s seminal 
belief in the “interrelated structure of all reality,” a conviction 
rooted in King’s biblical faith that a divine, loving presence 
binds all life together in “an inescapable network of mutuality,” a 
“single garment of destiny.” In his darkest moments of doubt, fe-
ar, and despair, King felt this Presence reassuring and becko-
ning him forward, giving him courage and strength to love.

If there is a golden thread that joins Pope 
Francis with Thomas Merton in opening 
“new horizons” and challenging “the certitu-
des” of our times, perhaps it is that prophetic 
wisdom and contemplative praxis for which 
the pope’s namesake, Saint Francis, is most 
celebrated: the fate of suffering Earth and 
the fate of all God’s creatures are not sepa-
rate but are bound beautifully, integrally, and 
urgently together. Merton’s writings dramati-
ze what Francis calls an “integral ecology,” 
our whole-bodied immersion and mutual dependency in the rela-
tional web of all things. As Francis writes in Laudato Si’, “We 
are faced not with two separate crises, one environmental and 
the other social, but rather one complex crisis which is both so-
cial and environmental … There can be no renewal of our rela-
tionship with nature without a renewal of humanity itself. There 
can be no ecology without an adequate anthropology.” To the 
extent this twin crisis does not paralyze religious believers and 
contemporary pilgrims from every background, it gives rise to 
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creative thought: what images, narratives, and practices of 
hope can we offer the next generation?

During an informal talk in Calcutta in Octo-
ber 1968, just over a month before his de-
ath, Merton described the character of our 
primordial communion in God, Earth, and 
one another across boundaries of race, 
culture, nation, and religion: “It is word-
less. It is beyond words, and it is beyond 
speech, and it is beyond concept. Not that 
we discover a new unity. We discover an 
older unity. My dear brothers, we are al-
ready one. But we imagine that we are 
not. And what we have to recover is our 

original unity. What we have to be is what we are.” For Merton 
as for Pope Francis, it is not enough to preach “tolerance” at a 
safe distance from the other, without listening, without transfor-
mation, without risk, without growth. To build what Francis calls 
a “culture of encounter” is to risk learning something new and 
essential on the path to God. It is to lay down stepping stones, 
cor ad cor loquitur, on the hard road to peace. For generations 
of readers Thomas Merton has been a kind of fulcrum, making 
a little more possible in our lives the movement between hea-
ven and earth, matter and spirit, freedom and grace. As Pope 
Francis intimates, Merton dares us to imagine what is possible 
for God and for human beings under the horizon of faith in the 
twenty-first century.

(integraal overgenomen; alleen de foto’s zijn door mij toege-
voegd)
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