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‘Leren van de middeleeuwen’

VRAAG & ANTWOORDMINK DE VRIES

De moderne devotie, een beweging binnen de RK Kerk die actief was in de
middeleeuwen, vindt anno 2015 navolging. Oud-Groninger Mink de Vries
van de postmoderne devotie stuurde Groningse gemeenten een brief. Hij
roept hen daarin op zich op hun (klooster)geschiedenis te bezinnen.

‘Leren van
Koos Bijlsma

Wat verstaat u onder moderne de-
votie?
,,Het is een beweging die mensen uit
alle hoeken van de samenleving met
elkaar wil verbinden. We brengen
mensen bij elkaar die op zoek zijn
naar gemeenschap en af willen van
het individualisme. Wij leggen de
nadruk op vrijheid en persoonlijke
verantwoordelijkheid en zijn aller-
gisch voor regels van boven. Een 150-
tal inwoners van Groningen staat bij
ons geregistreerd als sympathisan-
ten.’’

Geloven u en de uwen in God?
,,Sommigen wel, anderen niet. Gelo-
ven hoeft dus niet, maar het kan wel.
Wij geloven vooral in de waarde van
de kracht van een gemeenschap.’’

U sluit aan bij een beweging die in
de middeleeuwen ook actief was?
,,Zeshonderd jaar geleden was er ook
een crisis die ertoe leidde dat men-
sen in die tijd gingen nadenken over
maatschappelijke veranderingen.
Vanuit het besef dat niemand voor
zichzelf alleen leeft, ontstonden zus-
ter- en fraterhuizen waar zorg werd
geboden. De stad Groningen telde
indertijd vier zusterhuizen. Achter
het Martinikerkhof zit een frater-
huis dat aan die tijd herinnert.’’

Wat is uw boodschap in uw brief
aan de Groningse gemeenten?
,,De meeste gemeenten zijn onwe-
tend van de invloed die de moderne

devotie had op vroegere kloosters in
Aduard, Appingedam, Harkstede-
Scharmer en Ter Apel. Een idee dat
we gemeenten aan de hand doen is
het uitstippelen van een rondwan-
deling rond historische objecten die
aan deze beweging herinneren.’’

Hoe bedreigend was deze volksbe-
weging de RK Kerk in die tijd?
,,De bisschop wilde Gerard Grote, lei-
der van de moderne devotie, dwars-
zitten. Maar een openlijke veroorde-
ling durfde hij niet aan vanwege de
grote aanhang van Grote. Twee eeu-
wen lang kon deze hervormingsbe-
weging zich hierdoor ontwikkelen.
Helaas zijn veel van de zorginstellin-

gen die in die tijd tot stand kwamen,
na de opkomst van de reformatie af-
gebroken.’’

Wat kunnen wij anno 2015 leren
van deze middeleeuwse beweging?
,,De zorgsector in onze tijd kenmerkt
zich door hokjesdenken. In instellin-
gen voor ouderen en gehandicapten
maken professionals de dienst uit.
Die scheiding was er in de middel-
eeuwen niet. De samenleving van
toen liep daarmee voor op onze sa-
menleving van nu. Wij pleiten er-
voor dat vrijwilligers die zich bezig-
houden met mantelzorg aan tafel
schuiven bij professionals over hoe
je de zorg moet organiseren.’’

n de middeleeuwen’

¬ Jeugdige aanhangers van de postmoderne devotie trekken in habijt¬ Jeugdige aanhangers van de postmoderne devotie trekken in habijt
met megafoons door Zwolle. Eigen foto


