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‘Om voor mensen een wereld te bouwen zonder angst, moeten we zelf zonder 
angst zijn. Om een rechtvaardige wereld te bouwen, moeten we zelf rechtvaardig 
zijn. En hoe kunnen we aan bevrijding werken als we zelf geen vrije geest hebben? 
En hoe kunnen we anderen vragen om offers te brengen, als we zelf daartoe niet 
bereid zijn? Sommigen zullen zeggen dat het hierbij slechts gaat om nog eens 
te meer een rijtje van nobele principes die veraf staan van de harde realiteit van 
de politiek…ik ben het niet met hen eens…’ (Dag Hammarskjöld, radioboodschap 
1953).

Wie verantwoordelijkheid wil nemen, kan niet anders dan goed te luisteren 
naar wat met mensen aan de hand is. Hammarskjöld was een groot diplomaat 
omdat hij zoveel respect had voor de mensen waarmee hij te maken kreeg en 
zich geroepen wist samen met hen naar humane oplossingen te zoeken voor de 
vraagstukken die zich onvermijdelijk stellen in een wereld in verandering. Hij was 
ervan overtuigd dat de wereld slechts humaner wordt als mensen bevrijd worden 
van  hun ego’s. Zijn eigen leven was een lange weg naar die bevrijding. Daarom 
blijft het voor allen die zich geroepen weten zich in te zetten voor ‘de publieke 
zaak’ een bron van inspiratie.

Moedig leiderschap

Dag Hammarskjöld (1905-1961)
was van 1953 tot 1961 (de tweede) algemeen secretaris van de Verenigde 
Naties. In die hoedanigheid stond hij in het midden van de wereldpolitiek en 
had hij te maken met verschillende crises. Hij wist zich geroepen om als ‘public 
servant’ bij te dragen aan de wereldvrede en de eenwording van de mensheid. 
Na zijn dood in 1961 vond men een dagboek met geestelijke notities die een 
jaar later werden uitgegeven onder de titel ‘Merkstenen’. De teksten geven 
inzicht in de mystieke diepte van de persoonlijkheid van Dag Hammarskjöld 
en in zijn geloof in de weg van het evangelie. Het is en blijft een inspiratiebron 
voor allen die zich in maatschappij en politiek, kerk en gemeenschap inzetten 
voor het Rijk Gods. Zoals bekend hebben de Verenigde Naties het onderzoek 
naar de dood van deze opmerkelijke algemeen secretaris, omgekomen in een 
vliegtuigcrash in Congo, opnieuw geopend. 



Karl Gustav Hilding Hammar (1943) 
was aartsbisschop van Uppsala en hoofd van de Kerk van Zweden van 1997 
tot 2006. Hij was dikwijls uitgesproken en dit resulteerde in zowel hartstoch-
telijke medestanders als tegenstanders. Voor hij tot aartsbisschop werd ver-
kozen en ook nadien was hij professor voor systematische theologie aan de 
universiteit van Lund. Hij staat bekend als een groot kenner van Dag Ham-
marskjöld, die eveneens tot de Kerk van Zweden behoorde.

Carola J. Schouten (1977)
Studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en werkte 
als beleidsmedewerker ‘werk en inkomen’ op het ministerie van Sociale za-
ken en Werkgelegenheid. Daarna was ze beleidsmedewerker voor de Tweede 
Kamer fractie van de ChristenUnie. Sinds 2011 is ze ook lid van de Tweede 
Kamer namens deze partij.

De muzikale intermezzo’s 
worden verzorgd door het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken. 
Zij brengen enkele teksten van Dag Hammerskjöld ten gehore die op muziek 
gezet werden door de Zweedse componist Anders Widmark.



Programma Tiende Quasimodolezing 

19.00 Zaal open, koffie en thee

19.30   Welkomstwoord

19.40   Moedig leiderschap, 

 Mystiek en politiek bij Dag Hammarskjöld 
 Lezing door The Most Revd. K.G. Hammar
 (Voertaal is Engels - Nederlandse vertaling beschikbaar)

20.30 Muzikaal intermezzo 

20.40  Coreferaat
 mw. drs. Carola J. Schouten

20.55 Muzikaal intermezzo

21.00 Vragen en discussie

21.30 Muzikaal intermezzo

21.45 Afsluiting met een drankje

Op 1 en 2 april wordt er door PAX en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland een 
meditatief seminar georganiseerd onder dezelfde titel en eveneens met enkele 
lezingen van K.G. Hammar. Voor informatie en inschrijving: 
http://www.paxvoorvrede.nl/actueel/agenda/seminar-moedig-leiderschap

Infor matie
Toegang:  € 15,-   
Studenten:  € 10,- 

Deze prijs is inclusief 
koffie en thee 

Inschrijving via de website van 
de Oud-Katholieke Kerk van 
Nederland: 
http://www.okkn.nl/inschrijven/
quasimodolezing2016
Via de site kunt u ook de 
teogangsprijs betalen via Ideal.

Bisschoppelijk Bureau van de 
Oud-Katholieke Kerk
Kon.Wilhelminalaan 3
3818 HN Amersfoort
Tel: 033 - 462 08 75
e-mail: buro@okkn.nl

De Quasimodolezingen worden 
mede mogelijk gemaakt door het 
Metropolitaan Kapittel van Utrecht 
en de Haarlemse Bisschops Kas.



De Quasimodolezing is een initiatief van de 
Oud-Katholieke Kerk van Nederland, bedoeld 
voor allen die zich betrokken voelen bij vragen 
rond geloof en kerk in de huidige samenleving. 
De lezing vindt plaats rond de tweede zondag 
van Pasen, zondag ‘Quasimodo’. 

Met de lezing worden thema’s die in de (oud-) 
katholieke traditie een belangrijke rol hebben 
gespeeld, in een ruimere context geplaatst en 
onderzocht op hun betekenis  voor de actuele 
situatie van geloof en kerk.


