
OPENING, WELKOM EN INTRODUCTIE

Opening en welkom door pastor Robin Voorn
voorzitter van de Raad van Kerken te Delft

Zeer geachte aanwezigen,

‘Bring on tomorrow’ (zojuist gezongen door Jeugdkoor Apostolisch Genootschap). ‘Tomorrow’ 
begint mijns inziens met degenen die vandaag verantwoordelijk zijn voor de opgroeiende jeugd. 
Namens de Raad van Kerken, die dit jaar haar vijftigjarig bestaan viert, heet ik u van harte welkom 
bij de tweede Hugo de Groot lezing. We zijn blij dat we deze lezing voor de tweede keer hebben 
kunnen organiseren, een lezing op de grens van kerk en samenleving. 

Allereerst hartelijk welkom aan prof. dr. Micha de Winter, die de lezing zo meteen zal uitspreken. 
Welkom aan een aantal mensen die straks deelnemen aan het forum:                                                   
(o.l.v. dominee Jurjen Fennema)

 mevrouw Ria Pool-Meeuwsen, van de Academie voor Levenskunst, 
 de heer Wim Schut, directeur van de Stichting Christelijk Onderwijs, 
 de heer Jacq. van den Berg, voorzitter van de Sportraad Delft, 
 de heer Fons Loogman, directievoorzitter van het Stanislas College, 
 de heer Lucas Vokurka, wethouder van Financiën voor de gemeente Delft, 
 mevrouw Hetty de Jong, therapeute bij de GGZ, 

en zo zijn er nog een aantal mensen in de zaal, die gelegenheid zullen krijgen om ‘in te breken’. 
 mevrouw Gerrie Haije, directeur De Oostpoort (vreedzame school)
 mevrouw Joke Rutgers, projectleiding ,Vrije school WIDAR (vreedzame school)
 de heer Fred van de Pol, directeur st.Lucas school uit Den Haag(vreedzameschool)
 mevrouw Franciska Ederveen, coördinator Centrum Jeugd & Gezin Delft
 Alwin, Judith en Kevin ; jongeren van Jouw Delft (sidekick op zitzakken)

Sommige mensen hebben in de aanloop naar deze lezing gevraagd, wat dit alles met de kerk te 
maken heeft. Ik denk alles, want de kerken, en zeker de kerken in Delft, willen 
medeverantwoordelijkheid nemen voor de Delftse samenleving. En als je bij een samenleving iets 
goeds tot stand wil brengen, dan moet je heel goed kijken naar wat jouw houding is ten opzichte 
van de jeugd. 

Apostel Paulus begreep het al. In de Efese brief schrijft hij: 

‘Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. 
Toon eerbied voor uw vader en moeder, dat is het eerste gebod, waaraan een belofte 
verbonden is: dan zal het u goed gaan, en u zal een lang leven hebben op aarde.’

Maar Paulus realiseert zich ook dat je niet alleen kinderen die opdracht kan geven, want hij 
vervolgt: 

‘Vaders, maakt uw kinderen niet verbitterd, maar vorm hen en vermaan hen bij het 
opvoeden zoals de Heer dat wil.’ 



Het opvoeden van de jeugd is een wisselwerking tussen ouders en kinderen, tussen de samenleving 
en de jeugd, die ten diepste een onderdeel is van die samenleving, en geen aparte groep. Ze horen er
volledig bij. 

De Raad van Kerken, wij als kerken, hechten sterk belang aan die opgroeiende jeugd, want als wij 
als kerken één ding voor ogen hebben, dan is dat wat wij noemen een betere wereld, en in mooie 
Bijbelse termen noemen we dat: Gods koninkrijk. Dat is waar we als kerken voor willen staan en 
waaraan we van harte onze medewerking willen verlenen.

Iemand die dat goed begreep, was de heilige Franciscus van Assisi. Ik wil deze avond openen met 
een gebed van zijn hand: 




 Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. 
 Laat mij liefde brengen waar haat is, 
 Eenheid tussen mensen die verdeeld zijn, 
 Vergiffenis aan mensen die zwak zijn. 


 Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt. 
 Laat mij licht brengen waar het duister is, en vreugde waar mensen bedroefd zijn. 

 Heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als anderen gelukkig te maken. 
 Niet zozeer om zelf begrepen te worden als anderen te begrijpen. 
 Niet zozeer om zelf getroost te worden als anderen te troosten. 
 Niet zozeer om bemind te worden als te beminnen. 


 Want als ik geef, zal mij gegeven worden,
 Als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
 En als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. 

Ik wens u allen een gezegende avond.



Introductie door ds. J(urjen).G. Fennema (Vierhovenkerk, Delft)
gespreksleider van de avond

Het is aan mij de eer om de spreker van vanavond te introduceren, prof. De Winter. Hij spreekt de 
Hugo de Groot lezing uit. 

Waarom een Hugo de Groot lezing? Hugo de Groot was van mening dat een samenleving pas 
stabiel wordt naarmate mensen onderling meer met elkaar betrokken zijn, meer met elkaar delen. 
Naarmate er meer saamhorigheid is, en samenhang aanwezig is in een samenleving, is er cement in 
een samenleving. Dat is het verhaal over identiteit, weten wie je bent, dat is een verhaal over 
waarden die je hoog wil houden. Dat verhaal werd indertijd door Hugo de Groot verteld voor de 
kerken. Kerken overigens die niet altijd met elkaar door één deur konden komen, die al regelmatig 
met elkaar overhoop lagen. 

Vandaag de dag hebben juist die grote verhalen, die de kerken altijd verteld hebben, afgedaan. Maar
we merken aan alle kanten wat dat voor gevolgen heeft, want we hoorden het al bij de 
dodenherdenking, van de generaal in die toespraak: ‘het wij bestaat niet meer, het wij is 
uiteengevallen in zij en wij, en toch moeten we terug naar die gezamenlijkheid’. 

Hoe doen we dat, want – Hugo de Groot zei het al -  ‘zin’ geeft samenhang, al is het zo dat de 
overheid dit niet moet gaan invullen. De overheid is geen zingever, de overheid is de hoedster, de 
bewaker van zin, en moet zorgen dat er zin is en wordt nageleefd. Want zin geeft samenhang. 

Met zijn pleidooi voor een pedagogische ‘civil society’ plaatst prof. Micha de Winter zich prima in 
deze traditie. Hij sluit ook naadloos aan bij de lezing van vorig jaar, al zeg ik het zelf. Micha de 
Winter geniet grote bekendheid als autoriteit op het gebied van opvoeding. Hij heeft van opvoeding 
een maatschappelijk issue gemaakt, een zaak die ons allemaal aangaat. 

Neem bijvoorbeeld het boek met die dubbelzinnige titel: ‘Verbeter de wereld, begin bij de 
opvoeding’. 

Nee, dat is geen aansporing aan het adres van wereldverbeteraars om heel veel kinderen te krijgen, 
maar wel een boodschap dat iedereen die met kinderen en jongeren te maken heeft, in principe een 
opvoeder kan zijn. 
Dat klinkt prachtig, maar hoe moeten we dat zien? Is het een aanval, een aantasting van de 
ouderlijke macht en aantasting van de privacy? 
En hoe kan bijvoorbeeld een stad als Delft een sociale omgeving zijn voor kinderen en jongeren? 
En dan een sociale omgeving in de letterlijke betekenis van het woord: elkaar sociaal omgeven of 
sociaal om elkaar geven. 

Wat daarvoor nodig is, gaan we zo dadelijk horen.


