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Post va
Een reeks gemeen-
ten, ook in Fries-
land, heeft post ge-
kregen van de
Postmoderne De-
votiebeweging met
de vraag zich aan
te sluiten.

WIM SCHRIJVER

Het begon in 2008 met zijn
hertaling voor jongeren
van De navolging van
Christus, het beroemde

boek van de middeleeuwer Thomas
a Kempis. ,,Daarvoor wist ik eigenlijk
niks van de Moderne Devotie’’, zegt
Mink de Vries (52) uit Zwolle.

Inmiddels is hij de drijvende
kracht achter de Postmoderne Devo-
tiebeweging, oftewel de actuele be-
weging van de Moderne Devotie en
heeft hij nog nauwelijks tijd voor
zijn werk als docent godsdienst, le-
vensbeschouwing en maatschappij-
leer. Er wordt hard gewerkt aan een
stichting, waarbij De Vries dan in
dienst kan komen.

,,Het is mijn passie’’, verklaart De
Vries eenvoudig. Zijn beweging gaat
nu uitgebreid de boer op. In 2011 te-
kenden Zwolle en Deventer al het
Verdrag van Windesheim, waarmee
ze beloofden het sociale gedachte-
goed van de Moderne Devotie le-
vend te houden. En nu benadert De
Vries gemeenten door het hele land.

Ook een aantal Friese gemeenten
kreeg onlangs post: Leeuwarden,
Heerenveen, Súdwest-Fryslân, Me-
nameradiel, Dongeradeel, Franeke-
radeel en Tytsjerksteradiel. Het gaat
om gemeenten, legt De Vries uit,
waar de Moderne Devotie indertijd
veel invloed had en ,,een groot deel
van de identiteit heeft gevormd’’.

Ter illustratie noemt hij het kloos-
ter Ludingakerke bij Midlum. ,,Van
daaruit is het dubbelklooster in Bur-
gum hervormd. Dat was op een gege-
ven moment een zootje, er gebeur-

den dingen die niet veel meer met
klooster-zijn te maken hadden. In
Burgum zaten later de grootste her-
vormers van de provincie.’’ Uit Bur-
gum, vertelt hij, ging zelfs een dele-
gatie naar de Duitse kerkhervormer
Maarten Luther om hem te overtui-
gen dat de kerk van binnen uit ver-
anderd moest worden. Tevergeefs,
maar toch.

De Postmoderne Devotiebewe-
ging draait vooral om de gemeen-
schapskring. ,,Dat is een groep men-
sen overal vandaan, wel uit dezelfde
wijk. Kerkelijken en buitenkerkelij-
ken’’, aldus De Vries. Ze slaan de han-
den ineen voor uiteenlopende acti-
viteiten, waarbij hulp aan anderen
centraal staat.

Die formule biedt iets extra’s
naast wat er al bestaat, gelooft hij.
Zelf is hij lang actief geweest voor de
christelijke stichting Present, die
zich ook inzet voor anderen. ,,Daar
bestaat toch moeite om ook mensen
toe te laten die niet geloven. Die
moeite had Geert Groote (initiatief-
nemer van de Moderne Devotie) ab-
soluut niet.’’

Wat De Vries van de aangeschre-
ven gemeenten verwacht? ,,Ik zou
het al mooi vinden dat ze zich be-
wust worden van hun geschiedenis
en welke invloed die heeft gehad.
Dat is de eerste stap.’’

Zijn ervaring is dat veel mensen,
ook gemeentelijke bestuurders, nau-
welijks iets weten van wat de Moder-
ne Devotie in hun eigen omgeving
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heeft gehad. In Friesland is er boven-
dien weinig dat nog fysiek herinnert
aan de beweging. Er is meer onder
het stof van de geschiedenis verdwe-
nen. ,,Zo staat er ook niet in de ge-
schiedenisboeken dat de Moderne
Devotie al twee eeuwen voor Luther
de Bijbel vertaalde.’’

Het wordt een kwestie van lange
adem om gemeenten te werven, rea-
liseert hij zich. ,,Het heeft ook jaren
geduurd voor Deventer en Zwolle zo
ver waren. Overigens nam een aan-
tal gemeenten dat Verdrag van Win-
desheim bijna letterlijk over.’’

De betekenis van het gemeen-
schapsdenken zal alleen maar groter
worden, verwacht De Vries. ,,De ge-
schiedenis van toen, loopt voor op
de geschiedenis van nu. De partici-
patiemaatschappij van vandaag is
nog maar een fragment van wat er
toen gebeurde. Kijk je naar de ge-
schiedenis van de Moderne Devotie,
dan zie je wat er de komende jaren
staat te gebeuren.’’
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‘Het is al mooi
als ze zich bewust
worden van hun
geschiedenis’
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Mink de Vries: ,,De Moderne Devotie heeft in veel plaatsen een groot deel
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