
Dag Hammarskjöld
Weldra komt de nacht

De weg
je zult hem volgen
 
Het geluk
je zult het vergeten
 
De kelk
je zult hem ledigen
 
De smart
je zult haar verbergen
 
Het antwoord
je zult het leren
 
Het einde
je zult het dragen

Lezing over Dag Hammarskjöld door Jacqueline van der Zee



Dag Hammarskjöld was van 1953 tot 1961 
secretaris-generaal van de Verenigde Naties.
Als leider van deze belangrijke 
wereldorganisatie stond hij bekend 
als integer, onbewogen, standvastig, 
ingetogen, gedistantieerd, volhardend, 
intelligent en vriendelijk.
 
In 1961 stortte het vliegtuig neer waarin 
Hammarskjöld, elf ambtenaren en vier 
bemanningsleden voor een vredesmissie 
onderweg waren naar Ndola in Rhodesië.
 
Onder verdachte omstandigheden crashte 
het vliegtuig en kwamen alle inzittenden om 
het leven. Diverse onderzoeken leverden 
niets op. Het zou om een persoonlijke fout 
van de piloot gaan.
De waarheid is nooit boven water gekomen.
 
In zijn spirituele dagboek ‘Merkstenen’, 
leren we echter de werkelijke mens achter 
deze man kennen. Volgens eigen zeggen 
‘het enige juiste profiel van hemzelf.’
Zijn teksten en gedichten zijn niet alleen 
herkenbaar, oorspronkelijk en uniek, maar 
stralende de liefde en het licht uit van een 
groot mens.
 
In deze muzikale lezing een portret van een 
inspirerend mens, wiens gedachtengoed 
en gedichten nog zeer actueel zijn en velen 
troost, steun en moed kunnen bieden.

•	 ‘Prijs	je	critici,	hen	voor	wie	niets	aan	de	
norm voldoet.’

 
•	Demonen	komen	ongenodigd	als	het	huis	

leegstaat. Voor andere gasten moet je 
netjes de deur openen.

 
•	 Eenvoud	is	zien,	oordelen	en	handelen	

vanuit het punt waar we in onszelf rusten. 
Hoeveel	valt	er	dan	niet	weg!	En	hoeveel	
valt er dan niet op z’n plaats!

 
•	God	sterft	niet	op	de	dag	dat	we	niet	

meer in een persoonlijke godheid 
geloven,	maar	wij	sterven	op	de	dag	dat	
het leven voor ons niet meer doorstraald 
wordt	door	de	schittering	van	het	steeds	
opnieuw	geschonken	wonder,	vanuit	
bronnen die ieder verstand te boven 
gaan.

 
•	 Begrijpen	–	door	stilte.	Handelen	–	uit	
stilte.	Winnen	–	in	stilte.

 

Jacqueline van der Zee zorgt er met haar 
veelzijdigheid voor dat de lezing op een 
unieke manier gepresenteerd wordt. 
Door haar bevlogenheid & enthousiasme en 
met een muzikale omlijsting van bestaande 
stukken en eigen werk, biedt ze een 
afwisselend programma.
 
Teksten, muziek en presentatie: 
Jacqueline van der Zee
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