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Een gelukkige jeugd kent hij niet bepaald. Thomas 
Merton wordt begin 1915 geboren in Zuid-Frankrijk, 
in een kunstenaarsgezin dat in de zomer van dat jaar 
naar de Verenigde Staten verhuist. Het door oorlog 
verscheurde Europa wordt verruild voor New York, 
maar ook daar wacht niet veel geluk. Moeder Ruth 
krijgt maagkanker en sterft in 1921. Zijn vader neemt 
de zorg voor Thomas en diens broertje op zich, maar 
blijkt geen stabiele factor. De rouwende Thomas kan 
niet overweg met zijn vaders nieuwe vlam en dat 
luidt een lange periode van verhuizingen in. Thomas 
en zijn broertje blijven bij opa en oma terwijl vader 
met zijn nieuwe geliefde rondreist. Een paar jaar 
later neemt hij zijn zoons weer mee naar Frankrijk, 
in 1928 volgt nog een verhuizing naar Engeland. Tot 
overmaat van ramp krijgt ook vader kanker; hij sterft 
in 1931.
Zijn vaders dood maakt Thomas’ leven echter niet 
rustiger. Hij reist door Europa en gaat in 1933 stu-
deren in Cambridge. Hij heeft een liefde voor vrou-
wen en drank en er gaan geruchten dat Merton een 
kind zou hebben verwekt. Uiteindelijk gaat hij in de 
Verenigde Staten bij zijn moeders familie wonen. Hij 
studeert Engelse literatuur aan Columbia University 
en voor het eerst in 21 jaar komt er wat rust in zijn 
roerige bestaan.

ROEPING
Na een korte flirt met het communisme raakt Mer-
ton geïnteresseerd in het katholieke geloof en hij 
wordt in 1938 gedoopt. Omdat hij een roeping tot het 
religieuze leven heeft, meldt hij zich bij de francisca-
nen. Die nemen hem aan, maar nog voor zijn intrede 
bekruipt Merton het gevoel dat hij niet eerlijk is 
geweest over zijn verleden. Wanneer hij dat alsnog 
is, wordt hij weggestuurd. Het zijn de trappisten 
die hem ondanks zijn verleden uiteindelijk welkom 
heten. De zoektocht van een rusteloze en losbandige 
jongeman eindigt in een contemplatieve en asce-
tische abdij.
Merton wilde altijd al schrijven, maar zegt bij zijn 

intreden zijn literaire ambities vaarwel. Pas na aan-
dringen van zijn abt schrijft hij zijn autobiografie, 
The Seven Storey Mountain (De Louteringsberg in het 
Nederlands). Het is een enorm succes en wordt vaak 
vergeleken met Augustinus’ Belijdenissen. Zo maken 

dezelfde gebeurtenissen die hem diskwalificeerden 
voor de franciscanen, Merton uiteindelijk beroemd.

EEN GÊNANTE AFFAIRE

Maar voor iemand met zo’n eigenaardig verleden zou 
het vreemd zijn als het verhaal hier eindigt. Ondanks 
zijn enorme toewijding is Merton een man met vele 
gebreken: hij is trots, ongeduldig en ruziet vaak met 
medebroeders. Als klap op de vuurpijl wordt de 
vijftigjarige Merton halsoverkop verliefd op Margie 
Smith, de negentienjarige verpleegster die hem na 
een operatie verzorgt. Een gênante affaire voor een 
beroemd priester en monnik met jaren ervaring. 
Eerder al had Merton een liefde voor oosterse religies 
opgevat. Tijdens een bezoek aan Bangkok sterft hij op 
53-jarige leeftijd, waarschijnlijk geëlektrocuteerd door 
een defecte ventilator. Het vliegtuig dat zijn lichaam 
terugbrengt naar de VS vervoert ook lichamen van in 
Vietnam gesneuvelde soldaten – een oorlog waarte

gen Merton zich jarenlang verzette.

ONTWAPENEND OPEN
Eigenlijk is Thomas Merton in alles een rare vogel. 
Zijn onrust en zijn monnikenleven, zijn politiek activ-
isme en zijn contemplatieve wereldbeschouwing: ze 
lijken in tegenspraak met elkaar. Toch maakt juist dat 
hem zo interessant: niet zijn theologische inzichten, 
maar zijn eindeloos en onvermoeibaar zoeken naar 
God.
Merton is in moreel opzicht niet bepaald voorbeeldig, 
maar misschien legt het moderne christendom daar 
toch al wat eenzijdig de nadruk op. Geloof is immers 
méér dan alleen moraliteit. Bij Merton hebben we 
met iets anders te maken. Zijn gebreken maken hem 
menselijk, het is zijn nederigheid die hem heilig maakt. 
Uit zijn dagboeken blijkt dat Merton weet dat hij een 
moeilijk persoon is en daarom vergeving nodig heeft. 
Zijn openheid hierover is ontwapenend.
Tegelijk spreekt uit al zijn werken de kennis van een 
intens gebedsleven. Als katholieken worstelen we 
vaak om het contemplatieve leven te verantwoorden 
– welk doel dient het immers? Maar wie de vruchten 
van een innerlijk leven ziet dat is gecultiveerd door 
talloze uren van gebed, weet dat intimiteit met God 
niet gratis is. Dit is intellectueel kapitaal waar de 
Kerk meer mee kan doen.

ROEPINGEN
Er is nog een reden om Merton te lezen: in zijn dag-
boeken bespeur je een authentieke roeping, waaraan 
hij ondanks moeilijkheden en geflirt met jonge 
verpleegsters en boeddhisten altijd trouw is gebleven. 
Onze tijd is er een van roepingencrisis: roepingen 
tot het religieuze leven of tot het huwelijk kunnen 
veel moeilijkheden kennen; stoppen lijkt dan vaak de 
oplossing. Wie echter volhardt, maakt zich een leven-
skunst eigen die ook niet-gelovigen kan inspireren. 
Thomas Merton ging ons erin voor. e
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Thomas Merton was veel dingen tegelijk: monnik, activist, theoloog, mysticus en enfant terrible. 
Op 10 december is het vijftig jaar geleden dat de wereldberoemde Amerikaanse trappist stierf. 
In alles was hij een man van zijn tijd, maar tegelijk is zijn werk tijdloos.

 Thomas Merton zocht eindeloos en onvermoeibaar naar God. 

Juist dat maakt hem zo interessant.

In Mertons dagboeken 
bespeur je een authen-

tieke roeping waaraan h5 
ondanks moeil5kheden 
alt5d trouw is gebleven

Dezelfde gebeurtenissen 
die hem diskwali<ceer-

den voor de franciscanen, 
maakten Merton 

uiteindel5k beroemd


