
Programma 

 

  1400 opening en weekspreuk – Mario Matthijsen 

   Michaelimaginatie gereciteerd – spreuk Rudolf Steiner 

   Dag Hammarskjöld; karakterisering – Friederike van Manen 

   Fratres – muziek van Arvo Pärt, voor viool en piano 

   Dag Hammarskjöld; van jeugd tot secr.gen. vd VN – Friederike. van Manen  

    afgewisseld met teksten van Dag Hammarskjöld (1 t/m 4) in euritmie 

   Die zur Wahrheit wandeln – gedicht van Chr. Morgenstern, spreekkoor 

  1515 pauze 

  1545 De rechten van de mens – selectie, spreekkoor 

   Dag Hammarskjöld; van secr,gen. tot sterven – Friederike van Manen 

    afgewisseld met teksten van Dag Hammarskjöld (5 t/m 8) in euritmie 

   muziekimprovisatie – Fenneken Francken & Jorien van Tuinen 

   Michaelimaginatie in euritmie – spreuk Rudolf Steiner 

  1655 afronding – Mario Matthijsen (einde 1700) 



 
 
 

 
 

De michaelische mozaik in de ruimte voor stilte en meditatie 
in het VN-gebouw in New York.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meewerkenden 
Artistieke coördinatie: Marleen Matthijsen; Belichting: Arthur Polderman, Jasper van Bemmelen; Euritmie: Helena 

Anschütz, Elisabeth Appenrodt, Barbara Dobberstein, Renée Krens, Cori de Leeuw, Bertram van Mansvelt, 
Marleen Matthijsen, Judith Sander; Inhoudelijke bijdrage: Friederike van Manen; Muziek: Fenneken Francken 
(viool, improvisatie), Jorien van Tuinen(piano, improvisatie); Opening/weekspreuk/afronding: Mario Matthijsen; 
Spraak (incl. spreekkoor): Marijke van den Berg, Marjo van der Himst, Marijke Hueber, Mirella Peletier, Felix 

Reuser, Kobi van der Stap, Renata de Zwaan; Spreekkoor onder leiding van Mar-Lin Schut.



Michaelviering Den Haag 
 

Zondag 2 oktober 2022, Riouwstraat 1 te Den Haag, van 14 tot 17 uur 
 
 

Dag Hammarskjöld (29 juli 1905 – 18 september 1961) 

“onbaatzuchtige dienstbaarheid aan de mensheid” 
 

 
 
 
 
 

vrijwillige bijdrage, richtbedrag 25,- aanmelden via m.m.matthijsen@hetnet.nl of 070-354609



- - - -  3  - - - - 
In mijn droom liep ik met God door de diepte van het zijn: wijkende wanden, geopende poorten, 
zaal na zaal vol stilt en duisternis en koelte – vol vertrouwdheid en licht en warmte van zielen – 
totdat het grenzeloze me omgaf, waarin wij allen samenvloeiden en verder leefden als de kringen die 
vallende druppels maken in wijde rustige, donkere wateren. 

- - - -  4  - - - - 
Een bescheiden wens: dat ons doen en laten wat meer betekenis heeft voor het leven, dan die welke 
men aan een smoking kan toeschrijven als het gaat om de spijsvertering. En toch blijven heel wat 
dingen, die wij onze inzet noemen, echt niets anders kledingstukken, waarmee we bij feestelijke 
gelegenheden onze naaktheid trachten te verbergen. 

- - - -  5  - - - - 
Nu. De vrees overwonnen – vrees voor de anderen, voor mezelf, voor de duisternis daaronder: aan 
de grens van het ongehoorde. Hier eindigt het bekende. Van de overzijde vervult een geheime kracht 
mij met de mogelijkheid van haar oorsprong. Hier wordt verlangen gelouterd tot openheid: iedere 
daad voorbereiding, iedere keuze een ja aan het onbekende. Door de plichten van het uiterlijke leven 
verhinderd om me neer te buigen over de diepte – maar in die plichten langzaam getraind, om met 
vormende kracht in de chaos neer te dalen, waaruit de geur van de witte woudbloem de belofte 
aandraagt van een nieuwe saamhorigheid. Aan de grens –  

- - - -  6  - - - - 
In een net van takken 

de wintermaan. 
Zo bond mij de belofte. 

Rond mij sliepen de bomen. 
Nachtelijke hemel. 

‘Maar niet mijn wil...' 

De last bleef bij mij. 
Kreeg van niemand gehoor. 

En alles was stilte. 

Toen de fakkels, de kus. 
Toen de grijze dageraad 

in het paleis. 

Wat helpt mij hun liefde? 
Van belang is alleen 

of ik hen liefheb. 

- - - -  7  - - - - 
Is het een nieuw land, 

in een andere werkelijkheid 
dan die van de dag? 
Of heb ik er geleefd, 

vóór de dag? 
 

Ontwaakte, 
een gewone ochtend met grijs licht 

weerkaatst van de straat, 
ontwaakte –  

uit de donkerblauwe nacht 
boven de boomgrens 

met het schijnsel van de maan op de heide 
en de bergkam in schaduw. 

Dacht 
aan andere dromen, 

dacht  
aan hetzelfde bergland: 

tweemaal was ik op de kammen 
woonde ik bij het binnenste meer 

en volgde ik de stroom 
naar de bronnen. 

De seizoen wisselden  
en het licht 
en het weer 
en het uur. 

Maar het is hetzelfde land. 
En ik begin de kaart te kennen 

en de windstreken. 
 
 



 

- - - -  8  - - - - 
Erbarm u 
over ons. 

Erbarm u 
over ons streven, 

dat wij 
onder uw ogen, 

in liefde en geloof, 
rechtvaardigheid en ootmoed, 

u mogen volgen, 
in zelftucht en trouw en moed, 

en u ontmoeten 
in stilte. 

Geef ons 
een zuiver gemoed 

dat wij u mogen zien, 
een nederig gemoed 

dat wij U mogen horen. 
Een liefdevol gemoed, 

dat wij U mogen dienen. 
Een gelovig gemoed, 

Dat wij u mogen leven. 

U  
die ik niet ken 

maar aan wie ik toebehoor. 

U 
die ik niet begrijp 

maar die mij heeft toegewijd 
aan mijn eigen lot. 

U 
 

 
Teksten van Dag Hammarskjöld 

 
- - - -  1  - - - - 

Zo was het  
Verder word ik gedreven, 

een onbekend land in. 
De grond wordt harder, 

de lucht prikkelender, kouder. 
Aangeraakt door de wind, 

die mij toewaait 
van mijn onbekende doel 

trillen de snaren  
in afwachting. 

 
Aldoor vragend 
zal ik aankomen, 

daar waar het leven wegklinkt - 
een heldere zuivere toon 

in de stilte. 
- - - -  2  - - - - 
stilte vol klanken 

duisternis, van stralen doorschenen, 
licht 

dat zijn gelijke zoekt 
in melodie 

stilte 
die naar verlossing streeft 

in woorden 
leven 

in het duister der aarde 
hoe zelden gewas en bloem 

hoe zelden vrucht –  
 


