Persbericht Comeniusprijs 2018

“Als de vertegenwoordigende democratie hapert, komt het op de
maatschappelijke democratie aan”
Herman Tjeenk Willink ontvangt Comeniusprijs 2018
Naarden, 16 maart 2018 – Minister van Staat Herman D. Tjeenk Willink ontvangt
zaterdagmiddag 17 maart in de Grote Kerk in Naarden de 7e Comeniusprijs.
In zijn dankwoord wijst Herman Tjeenk Willink zaterdag op het belang van het normatieve en
inclusieve karakter van de democratische rechtsorde om het vreedzame samenleven in
Nederland veilig te stellen. “De democratische rechtsorde is ondergeschikt gemaakt aan de
opvatting dat de staat één bedrijf is met producten en klanten, met kosten en baten. Die weg
is doodgelopen”. Volgens Tjeenk Willink lukt het de politiek echter niet op eigen kracht een
andere weg in te slaan. Daarvoor is de druk van buitenaf nodig. "Als de vertegenwoordigende
democratie hapert, komt het op de maatschappelijke democratie, de ‘civil society’ aan. We
zullen zelf positie moeten kiezen. Dat geldt ook voor Europa,.”
Comeniuslezing
Voorafgaand aan de uitreiking spreekt de Tilburgse hoogleraar prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, lid van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de jaarlijkse Comeniuslezing uit. Onder de titel
Doorleefde democratie; over democratie, mensenrechten en rechtsstaat stelt hij de vraag welke
leerprocessen aan de orde zijn om in een doorleefde democratie tot dit inzicht te komen. “Leren is
ontmoeten want met betekenisvolle ontmoetingen leert men elkaar kennen. Uitgangspunt is de
wederkerige erkenning van de persoonlijke waardigheid; de erkenning van de ander, ook al is die
‘anders’. Dat kost moeite. Zeker wanneer snelle veranderingen in maatschappij en cultuur mensen en
hun bestaanszekerheid onzeker maken en de leidende kringen in politiek en economie zich hierover
onverschillig tonen. Sociaalpolitiek radicale stromingen trekken zich hun lot aan terwijl andere
stromingen de ontstane situatie als een cultureel conflict opvatten. Deze laatste zien de staat als een
culturele of etnische gemeenschap die tegen culturele indringers moet worden verdedigd.
Het denken over gemeenschappen en hun identiteit hoeft echter niet gericht te zijn op uitsluiting van de
ander als men zich realiseert dat culturen zich altijd al hebben ontwikkeld in wisselwerking met hun
culturele omgeving binnen en buiten nationale grenzen.”

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
De Comeniuslezing en het dankwoord zijn als bijlagen bij dit persbericht bijgesloten.
Media zijn van harte uitgenodigd de Comeniusdag in de Grote Kerk van Naarden bij te wonen.
Aanmeldingen vooraf worden op prijs gesteld. Voor vragen, achtergrondinformatie en interviews kunt u
contact opnemen met Bert Tielemans, woordvoerder van de Stichting Comenius Museum. Meer
informatie www.comeniusmuseum.nl/comeniusdag-2018.php
Programma Comeniusdag
12.45 uur

Kranslegging bij het standbeeld van Comenius aan de Marktstraat in Naarden

13.00 uur

Comeniuslezing van Prof. Dr. Ernst Hirsch Ballin

14.00 – 14.30

Pauze

14.40 uur

Uitreiking Comeniusprijs aan Mr. Herman Tjeenk Willink

15.30 uur

Afsluiting van de Comeniusdag

Bert Tielemans
btielemans@ziggo.nl
06 – 573 433 31

