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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 cultureel-

historische ontwikkeling van Deventer en (een deel van) Overijssel en zorg draagt voor maat-
schappelijke 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. 
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