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Met o.a. Sammy Mahdi, Kristien Hemmerechts,  
Rik Torfs, Jan De Volder, Jos Huls, Joris Vercammen  

en Christiaan Alting von Geusau



EERBETOON

Zestig jaar na het overlijden van Dag  
Hammarskjöld (1905-1961), de voormalige 
secretaris-generaal van de Verenigde Naties, 
is dit symposium een eerbetoon voor een 
uitzonderlijke wereldleider en een spirituele 
gids voor onze tijd. 

Op 18 september 1961 werd over de hele wereld 
met schrik en ongeloof gereageerd op het 
overlijden van Dag Hammarskjöld. Samen 
met zijn staf kwam hij om het leven bij een 
vliegtuigongeluk, tijdens een vredesmissie 
in Congo. Over de toedracht van het ongeluk 
bestaat nog steeds veel onduidelijkheid. In 
1961 ontving hij als eerste en tot nu toe enige 
laureaat postuum de Nobelprijs voor de Vrede.

Inspiratiebron

Hammarskjold is tot op de dag van vandaag 
een inspiratiebron. Meer dan ooit vraagt deze 
tijd om internationale samenwerking rondom 
vredesvraagstukken, sociale gerechtigheid en 
in toenemende mate ook duurzaamheid. Het 
getuigenis van Hammarskjöld is een voort-
durende aanmoediging om niet te bezwijken 
voor nationaal isolement en te werken aan 
wereldwijde solidariteit. 



Merkstenen

Na zijn dood kwam ook een volledig onbekende 
kant van Dag Hammarskjöld naar voren. In 
zijn appartement werd een dagboek gevonden, 
Merkstenen, met biografische notities, citaten 
uit de Bijbel en spirituele literatuur, gedichten 
en persoonlijke meditaties. Hammarskjöld 
wordt wel gezien als een van de grootste 
mystici van de 20ste eeuw.

“Zijn leven is een aanmoediging,  
zijn dood een waarschuwing,  

zijn boek blijft een monument  
voor zijn geest die onbreekbaar is.”

Frans Timmermans,  
vicepresident Europese Commissie



Sprekers 

• Prof. jhr. mr. dr. Christiaan Alting 
von Geusau, rector en hoogleraar 
rechtsfilosofie en christelijke vorming, 
Katholieke Hogeschool ITI  

• Paul De Bois ocd, provinciaal overste 
Karmel Vlaanderen 

• Prof. dr. Jan De Volder, titularis Cusanus
Leerstoel “Religie, Conflict en Vrede”, 
 KU Leuven; secretaris-generaal van  
Sant’Egidio BXL Europe  

• dr. Kristien Hemmerechts, schrijfster 
en hoofddocent Engelse Letterkunde, 
KU Brussel 

• dr. Jos Huls o.carm., schrijver en 
onderzoeker op het gebied van mystiek 
 

• Sammy Mahdi, staatssecretaris  
voor Asiel en Migratie  (CD&V) 

• Prof. dr. Rik Torfs, hoogleraar  
kerkelijk recht, KU Leuven 

• mgr. dr. Joris Vercammen, emeritus-
aartsbisschop van Utrecht in de  
Oud-Katholieke Kerk van Nederland 

Met intermezzo’s van acteur Sieber Marly  
en zang van Elisabeth Herman.



“Ik weet niet wie 
- of wat - 

de vraag stelde. 
Ik weet niet wanneer  

zij gesteld werd. 
Ik herinner me niet 
dat ik antwoordde. 
Maar eens zei ik ja,

tegen iemand - of iets.”

Dag Hammarskjöld, 
Merkstenen



Praktische informatie

Het symposium is bedoeld voor  
mensen met belangstelling voor  

(de geschiedenis van) internationale  
betrekkingen, buitenlands beleid  

en/of spiritualiteit en mystiek  
van de 20ste eeuw. 

Prijs: 95,00 euro (inclusief lunch)
Prijs studenten: 75,00 euro (inclusief lunch)
Deelname thuis: 25,00 euro (via streaming)

Aanmelding via info@rustpunt.net

www.hetrustpunt.com


