
Hugo de Groot lezing  
Donderdag 6 juni    
inloop vanaf 19.00 uur: aanvang lezing 20.00 uur 
Delft, in de Nieuwe Kerk op de Markt  
 
De Hugo de Grootlezingen bieden inspiratie voor ieder die wil 
meedenken en meewerken aan Delft als verbonden stad. 
 

Paul Scheffer  

De open samenleving en haar grenzen 
 
Paul Scheffer is publicist en hoogleraar Europese studies aan de 
Universiteit van Tilburg. Hij is auteur van “De vorm van vrijheid” (2018). 
Van 2003 – 2011 bekleedde hij de Wibautleerstoel voor grootstedelijke 
problematiek. 
 
19.00 - 20.00 uur: Inloop met koffie en thee. Daarbij een verrassend 
voorprogramma met Hugo de Groot, Delftse verbinders en muziek.  
 
20.00 uur: Aanvang lezing na welkom door Marja van Bijsterveldt, 
burgemeester van Delft. 
 
21.00 uur: Nagesprek met coreferent George Gelauff, publicist 
maatschappelijke betrokkenheid. Aansluitend wordt het gesprek 
voortgezet aan verschillende dialoogtafels.  
 
22.00 uur: Afsluiting. 
 
De toegang is gratis. Graag aanmelden via: 

aanmelding-hugodegroot@delft.nl  
                

 

 

 
Deze 4e Hugo de Groot lezing is een gezamenlijk initiatief van de Raad 
van Kerken Delft, TOPdelft, Platform Delftse Bruggen en de gemeente 
Delft.   
Een inspirerende lezing voor iedereen die wil meedenken en meewerken 
aan Delft als verbonden stad. Een stad waar gemeenschapszin en 
nabijheid centraal staan, een stad waarin we het samen doen. Burgers, 
ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheid vinden elkaar.  
 
Hoe gaan we om met groeiende verschillen in Nederland en in Delft? En: 
hoe kunnen we zelf bijdragen aan de verbonden stad die Delft wil zijn? 
Na de lezing gaan we met elkaar in gesprek over deze vragen. 
 
De eerste drie Hugo de Groot lezingen werden georganiseerd door de 
Raad van Kerken Delft. Deze stonden ook in het teken van zoeken naar 
verbinding en naar mogelijkheden om gezamenlijke verantwoordelijkheid 
te dragen voor onze complexe samenleving. 
Dit jaar, waarin Delft de Gouden Eeuw viert, is de Hugo de Groot lezing 
een breed gedragen initiatief. Mogelijk het begin van een nieuwe traditie.  
 
Onder de titel “De Gouden Gedachte” kwam de figuur Hugo de Groot  dit 
voorjaar tot leven in een serie lezingen bij TOPdelft.  
Met gepaste trots is zijn naam aan de lezingen verbonden. 
Het is precies 400 jaar geleden dat deze bekende Delftenaar werd 
veroordeeld en gevangen gezet op Slot Loevestein als gevolg van een 
harde strijd tussen remonstranten en contraremonstranten. Hij was in 
verschillende opzichten een verbinder. Zo wist hij individuele rechten te 
verbinden met gemeenschapszin en solidariteit. Ook gaf hij richting aan 
de positionering van de staat ten opzichte van de kerk. 
Zijn biografie van dr. Henk Nellen kreeg de ondertitel: Een leven in strijd 
om de vrede (1583-1645). 
 
 
 
 
 
 
 
Deze 4e Hugo de Groot lezing is mede mogelijk gemaakt door de 
organisatie Oude & Nieuwe Kerk Delft. 
 


