Geacht College, geachte Raad,
waarschijnlijk heeft u er al wat van meegekregen, de Provincie Overijssel en een aantal steden(Deventer,
Zwolle en Kampen) willen zich graag inzetten om de Moderne Devotie op de lijst van Werelderfgoed van
Unesco te krijgen. De Moderne Devotie als immaterieel erfgoed, ondersteund door het materieel erfgoed.
De vraag aan u is, als Moderne Devotie gemeente, of u bereid bent om deze inzet, deze voordracht, van
Provincie en
Overijsselse Steden te ondersteunen. Het gaat immers ook om mogelijk Werelderfgoed binnen uw eigen
gemeente.
Overijssel is de bakermat van de Moderne Devotie, een beweging die tot de dag van vandaag wereldwijd
invloed heeft.
In uw gemeente gaat het vooral om immateriële waarden en het materieel erfgoed van :
Het Moderne Devotie Klooster Mariengaard op Westerhof, de voorloper van het bekende klooster van
Thomas a Kempis op de Agnietenberg. Daarnaast was Dalfsen plek van ontmoeting tussen Hanze en
Moderne Devotie
bij de tolheffing aan de Vecht.

In afwachting van uw reactie, middels wel/niet een motie.
Hartelijke groeten,
Mink de Vries
Coördinator Actuele Moderne Devotie Beweging
06-28987955
Bijlagen als voorbeeld en ter info ; Motie Provincie, motie Deventer
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MOTIE
Ingediend door :
Mede-indieners :

Wietse Burger (CDA)
Arie de Niet (ChristenUnie), Lars Wuijster (VVD), Alex Gebhardt (DeventerNu), Alie
Zandstra (Gemeentebelang), Bas Noor (D66)

Agendapunt
Voorstelnr.

:
:

Motie vreemd aan de orde

Onderwerp

:

Moderne Devotie op UNESCO-lijst van immaterieel werelderfgoed

De raad heeft gesproken over het volgende:
 De Moderne Devotie als laat middeleeuwse geestelijke vernieuwingsbeweging ontstond in de regio
rond Deventer en Zwolle; en van groot belang werd voor de ontwikkeling in samenleving en kerken;
 Zowel de ontwikkeling van de Hanze en de Moderne Devotie van belang zijn voor de cultureelhistorische ontwikkeling van Deventer en (een deel van) Overijssel en zorg draagt voor maatschappelijke verbinding;
 In 2011 de burgemeesters van Deventer en Zwolle het 'verdrag van Windesheim' hebben
ondertekend, waarin de intentie is uitgesproken om het cultuurhistorisch erfgoed en gedachtegoed te
bewaren, levend te houden en actuele betekenis te geven;
 Bij het 25-jarig jubileumfeest van de stichting Thomas a Kempis de historisch letterkundige Frits van
Oostrom al een pleidooi hield om te bekijken hoe het gedachtegoed van de Moderne Devotie op de
UNESCO-lijst van immaterieel werelderfgoed kan komen omdat het de enige van oorsprong
Nederlandse geestelijke stroming is die mondiale betekenis kreeg;
 De Raad voor Cultuur momenteel werkt aan een voordracht door het kabinet van vijf kandidaten
voor een internationale nominatie in 2016 bij UNESCO.
De raad vindt het volgende:
 De erkenning van de Moderne Devotie als immaterieel cultureel werelderfgoed een belangrijke stap
is voor het zichtbaarder maken van een deel van rijke cultuurhistorie van Deventer en omgeving,
 Erkenning als immaterieel cultureel werelderfgoed bijdraagt aan het versterking van het profiel van
Deventer als Boeiende Be-leefstad;
 De recente oproep van gedeputeerde Eddy van Hijum (Stentor van 29 januari 2016 jl.) voor de
erkenning van de Moderne Devotie als immaterieel cultureel werelderfgoed van harte kan worden
ondersteund.
De raad roept het college van burgemeester en wethouders van Deventer op:
 Samen met andere partners en partijen (waaronder de gemeente Zwolle, Geert Grootehuis en de
stichting Thomas a Kempis) na te gaan na te gaan welke concrete stappen moeten worden
ondernomen om de Moderne Devotie voor te dragen voor internationale nominatie door het kabinet
bij UNESCO voor erkenning op de lijst van immaterieel cultureel werelderfgoed;
 De raad over de uitkomsten hiervan te rapporten.
Wietse Burger (CDA)
Arie de Niet (ChristenUnie)
Lars Wuijster (VVD)
Alex Gebhardt (DeventerNu)
Alie Zandstra (Gemeentebelang)
Bas Noor (D66)
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Provinciale Staten van Overijssel
Motie vreemd aan de orde van de dag
Artikel 62 lid 3 RvO voor Provinciale Staten van Overijssel 2011

Datum

17 februari 2016

Agendapunt nr. [X]

Motie Moderne Devotie, werelderfgoedlijst

en HCO

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 17 februari 2016
De Staten, gehoord de beraadslaging,
overwegende dat
de Moderne Devotie als laat middeleeuwse geestelijke vernieuwingsbeweging ontstond in
de regio Deventer- Zwolle en van groot belang werd voor de ontwikkeling in samenleving
en kerken;
zowel de ontwikkeling van de Hanze en de Moderne Devotie van belang zijn voor de
cultureel-historische ontwikkeling van (een deel van) Overijssel, zorg dragen voor
maatschappelijke verbinding;
dat de beweging van Geert Grote en Thomas a Kempis nog steeds veel veerkracht voor
culturele, geestelijke, economische en sociale verhoudingen heeft;
bij het 25-jarig jubileumfeest van de stichting Thomas a Kempis de historisch
letterkundige Frits van Oostrom al een pleidooi hield om te bekijken hoe het gedachtegoed
van de Moderne Devotie op de UNESCO-lijst van immaterieel werelderfgoed kan komen
omdat het de enige van oorsprong Nederlandse geestelijke stroming is die mondiale
betekenis kreeg;
de Raad voor Cultuur momenteel werkt aan een voordracht door het kabinet van vijf
kandidaten voor een internationale nominatie in 2016 bij UNESCO;
van mening dat:
erkenning van de Moderne Devotie als immaterieel cultureel werelderfgoed een
belangrijke stap is voor het zichtbaar maken van een deel van de Zwolse rijke
cultuurhistorie,
Overijssel ook heeft bijgedragen aan het stimuleren van de beweging van de Moderne
Devotie o.a. in de ontwikkeling van het Geert Grote Huis te Deventer,
de recente oproep van gedeputeerde Van Hijum (Stentor van 29 januari 2016) van harte
kan worden ondersteund;
roepefi GS op:
men met andere partners en partijen (zoals de gemeenten Deventer en Zwolle, de
1 ichting Thomas a Kempis) na te gaan welke concrete stappen moeten worden
dernomen om de Moderne Devotie, als cultureel historisch erfgoed, voor te dragen voor
mationale nomi latie door het kabinet bij UNESCO voor erkenning op de lijst van
iifnfrtaterieel cultun :l werelderfgoed;
au over tot de on
e stert
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