Over de Banningleergang.
Samen met Aad Fokker bezocht ik de jonge Willem Drees , ik denk dat het in 2006 was.
Drees stond prominent op het naambord dat prijkte op de voordeur van het huis waar
wij aanbelden. Ik vroeg mij af: zou het echt het naambord zijn van?
Wij wilden het werk van de Woodbrookers meer inhoud geven en dachten aan een
bijzondere leerstoel rondom het gedachtegoed van Willem Banning. Drees werkte aan
de universiteit van Leiden en kon ons precies duidelijk maken wat er voorafgaat aan de
instelling van een dergelijke leerstoel en op welke kosten wij als Vereniging zouden
moeten rekenen. We voerden twee intensieve gesprekken en kwamen tot de conclusie
dat het voor onze vereniging haalbaar was. In onze overwegingen was er sprake van een
kandidaat, die notabene ook professorabel was. We werkten aan een voorstel dat eerst
door bestuur en later door de leden bekrachtigd zou moeten worden.
Helaas het ging het ambitieuze plan niet door, onze kandidaat werd gekaapt door de
PThU, (Protestantse Theologische Universiteit), opgericht in 2007!
Jammer, spijtig, maar Aad Fokker zag ook direct nieuwe mogelijkheden. Hij stelde voor
om samen met de Vereniging voor Zingeving en Democratie ipv een leerstoel een heuse
Banningleergang op te richten. Met de mannen van Zingeving kwamen we meerdere
keren bij elkaar in de glazen vergaderkamers van Café de TIJD , op het oude station
Utrecht en werkten onze plannen verder uit.
Het bestuur van onze Vereniging accepteerde het initiatief en hoopte alsnog te kunnen
nadenken, in deze vorm, aan een verdere verdieping van ons Woodbrookerswerk.
De leergang startte in 2008 en hoopt in het najaar van 2016, de negende leergang vorm
te geven. Vanaf de start maakte ik deel uit van het curatorium, namens de Vereniging
Woodbrookers. Het geheel werd vanaf de start financieel gedragen door de Vereniging
Zingeving en Democratie, inmiddels omgevormd tot de Banning Vereniging.
Alle cursussen heb ik min of meer bijgewoond, heb er veel opgestoken, zowel van
Banning als van de toetsing van zijn ideeën aan de hedendaagse praktijk in politiek en
samenleving. Diverse leden van onze vereniging bezochten de cursussen.
Onze Vereniging wordt nog altijd genoemd en ik blijf dromen van een leergang in
Barchem, maar intussen ben ik al zeer ingenomen met de voortzetting van de lezingen
op de Berg in de kapel op de Kale Berg. In het verlengde van de voorlaatste Banning
Leergang beleefden we een mooie zondagmiddag met een 25tal deelnemers in
november 2015 in de kapel met Herman Noordegraaf en Pieter Hilhorst als inleiders
over Banning en de participatiesamenleving.
Nog is Rome niet verloren!
In de bijlage wordt de cursus van 2016 uiteengezet.
Cees Otto

