
Ter gelegenheid van haar 50 jarig bestaan nodigt 
de Delftse Raad van Kerken  u uit om de  
Hugo de Grootlezing van 2013 bij te wonen. 
 
Spreker: prof. dr. Micha de Winter 
Thema:  Burgerschap en de zin van samenhang 
Datum:  vrijdag 21 juni 2013 om 20.00 uur 
Plaats:  gebouw Apostolisch Genootschap,  
 Van Adrichemstraat 277 Delft 

 

Project ‘Delft CC’ (Delft Civil City) 
 
In 2005 hield prof. dr. Micha de Winter in het Delftse Kruithuis een inspirerend 
betoog ‘It takes a village to raise a child’ ten overstaan van vertegenwoordigers uit 
Delftse organisaties die met jongeren werken. 
 
Er is sinds die tijd veel gebeurd. Het ‘twee-in-één-beleid van de rijksoverheid van 
decentraliseren én bezuinigen noopt de gemeente Delft nog meer om het heft in 
eigen hand te nemen. Meer en meer groeit het besef van urgentie nu door het ver-
dwijnen van sociale verbanden de bevolking Nederland steeds minder een samen-
leving is. Sociale verbanden spreken niet meer vanzelf. Van een ‘wij-gevoel’ lijkt 
nauwelijks nog sprake. De zogenaamde grote verhalen hebben hun zeggingskracht 
verloren en bieden nog maar aan weinigen houvast. Verhalen die vertellen wie je 
bent, wat je te doen hebt en waarvan je moet afblijven. In de bonte verscheiden-
heid van onze huidige bevolking zijn gedeelde waarden en normen moeilijk te vin-
den. Het veelgehoorde ‘respect’ betekent in feite niet meer dan ‘Laat me met rust 
en bemoei je met je eigen zaken’. De Delftse Raad van Kerken, aangesloten leden 
en anderen stellen zich teweer tegen deze ontwikkeling. 
 
In zijn boek ‘Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding’ houdt Micha de Winter 
een warm pleidooi voor het gezamenlijk optrekken van ouders, professionals en 
vrijwilligers waar het gaat om de opvoeding van kinderen en jongeren tot burgers 
die weten waar hun verantwoordelijkheden liggen. Kinderen moeten vroegtijdig 
leren omgaan met verschillen, aldus de Winter. Zo kan er iets groeien als democra-
tische gezindheid (fundament van burgerschap) en kan worden voorkomen dat een 
kind denkt dat de wereld om hem alleen draait (doorgeschoten individualisme). 
 
Prof. de Winter stond ook aan de wieg van projecten als vreedzame scholen en 
vreedzame wijken. In deze projecten werken organisaties nauw met elkaar samen. 
En met succes. Want ook voor grote mensen (!) en hun organisaties geldt dat je 
tegenstellingen pas kunt overbruggen als je fatsoenlijk kunt omgaan met onderlinge 
verschillen. 
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De Delftse Raad van Kerken wil zich inzetten voor een vreedzaam en veelkleurig 
Delft. Vandaar dit initiatief tot meer gezamenlijkheid van gemeente en organisaties 
die voor- en met jongeren werken. Wij denken daarbij aan bijvoorbeeld vertegen-
woordigers van de gemeente Delft, culturele instanties, scholen, sportclubs, maat-
schappelijke organisaties, buurt- en welzijnswerk en religieuze gemeenschappen. En 
natuurlijk de jongeren zelf. 

 
 
 
 

 
Als reactie op- en verwerking van de Hugo de Grootlezing willen wij met een 
forum een stap te zetten naar meer gezamenlijkheid. Als voorlopige werktitel heb-
ben we gekozen voor ‘Delft: CC’ (Delft Civil City). 
 
Van zowel de lezing als het forum zal verslag worden gemaakt dat later verkrijg-
baar is. De avond wordt feestelijk afgesloten met een hapje en drankje waarbij ge-
klonken zal worden op het 50 jarig jubileum van de Raad van Kerken Delft. 
 
In de hoop dat wij hiermee uw interesse hebben gewekt zien wij uit naar uw 
komst. 
 
Namens de Raad van Kerken Delft 
De voorbereidingscommissie Hugo de Grootlezing 2013, 
 
Ds. Jurjen G. Fennema (telefoon: 0152855055, e-mail: jgfennema@versatel.nl) 
Emiel Lonte, (telefoon: 06-21532546; e-mail: emiellonte@planet.nl) 
Edwin Vermeij (telefoon: 06-26024440; e-mail: edwinvermeij@gmail.com) 
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