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Toelichting op het voorstel

Inleiding
Tijdens de raadsvergadering van 15 februari 2016 heeft de raad het college opgeroepen om samen
met betrokken partijen (o.a. gemeente Deventer, de stichting Thomas a Kempis) in overleg te treden
met het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel. Doel van dit overleg was om 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 cultureel
werelderfgoed. Na het voorbereidende werk van de IJsselacademie, zijn de verschillende betrokken
partijen in juni 2016 begonnen om hun kennis en ervaring te delen en afspraken te maken rondom het
proces.
In september 2016 heeft de SP fractie in het kader van artikel 45 vragen gesteld over de uitvoering van
de motie 'Moderne Devotie op de UNESCO-lijst van immaterieel werelderfgoed' te krijgen.
In de beantwoording van deze vragen is het verdere proces geschetst. Dit komt er in het kort op neer
dat voordat er iets op de UNESCO-lijst geplaatst kan worden, het noodzakelijk is om op de nationale
(immateriële) erfgoed lijst te staan. Essentiele voorwaarde om op de nationale (immateriële)
erfgoedlijst te komen is dat de aanvraag door de dragende organisaties zelf wordt gedaan.
In de tussenliggende periode zijn er een aantal bijeenkomsten geweest en in het najaar 2016 heeft de
IJsselacademie de verschillende organisaties ondersteund bij het opstellen van het ‘Erfgoedzorgplan
Moderne Devotie’. Dit Erfgoedzorgplan is nodig om op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel
Erfgoed Nederland te komen. De aanvraag voor de nationale lijst immaterieel erfgoed is in januari 2017
ingediend.
Bij de laatste bijeenkomst (21 maart 2017) was naast de verschillende organisaties en overheden, ook
Marketing Oost aanwezig. Marketing Oost zal Moderne Devotie meenemen in hun Toeristisch beleid.
Op 13 juli ontvingen we bericht van de IJsselacademie dat de Toetsingscommissie adviseert om niet
verder te gaan met de voordracht van Moderne Devotie: ‘In het ingediende erfgoedzorgplan ligt, naar
mening van de Toetsingscommissie, (te) sterk de nadruk op het borgen van het gedachtengoed van de
Moderne Devotie. De commissie volgt het uitgangspunt zoals dat geformuleerd is in het UNESCO
Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed: hoewel religie gemeenschappen van
identiteit voorziet, valt het op zichzelf niet onder het verdrag. Niet de religie of het gedachtengoed, wel
de uitingen of sociale praktijken die voortkomen uit de religie of het gedachtegoed kunnen onder het
Verdrag vallen’.
Het is helaas niet gelukt om ‘Moderne Devotie’ op de UNESCO Verdrag ter Bescherming van het
Immaterieel Cultureel Erfgoed te krijgen. De provincie en de betrokken gemeenten hebben in hun
Cultuurnota’s Moderne Devotie als onderwerp een prominente plek gegeven. Het proces tot de
uiteindelijke aanvraag heeft de verschillende betrokken partijen dichter bij elkaar gebracht. Met behulp
van de provincie en Marketing Oost wordt onderzocht hoe Moderne Devotie nog prominenter onder de
aandacht van het (toeristische) publiek gebracht kan worden.
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Kernboodschap
De raad te informeren over het proces en het advies van de Toetsingscommissie waarbij Moderne
Devotie helaas niet op de UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed komt

Consequenties
N.v.t.
Communicatie
N.v.t.
Vervolg
De verschillende organisaties blijven samenwerken om Moderne Devotie te behouden als immaterieel
erfgoed voor een breed publiek.

Openbaarheid
Dit voorstel is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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Jaargang
Kenmerk

38514

Onderwerp

Beantwoording motie Moderne Devotie

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 26-09-2017

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 oktober 2017,

de voorzitter,

de griffier,

besluit

Pagina 1 van 1

