
 

 

 
VERKLARING VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE GGU NAAR 
AANLEIDING VAN HET DOOR NV BERGKWARTIER AANGESPANNEN KORT 
GEDING 
 
NV Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel (NVB) heeft de Stichting Geert Grote 
Universiteit (GGU) op woensdag 26 maart 2014 om 13 uur voor de rechter gedaagd in een 
kort geding voor de rechtbank in Zwolle. Daarmee doorkruist NVB het hoger beroep dat de 
GGU eind 2013 had ingesteld tegen een in haar ogen absurde beslissing van de Zwolse 
kantonrechter om de GGU te veroordelen tot het betalen van de huurschuld van haar in 
2010 failliet gegane aartsrivaal Stichting Academia Vitae (AV) van Prof. Dr Arjo Klamer.  

NV Bergkwartier, die van zichzelf ondermeer beweert dat ze niet een puur commerciële 
vastgoedfirma is, maar ook een idealistische missie heeft, vanuit een ‘andere manier van 
kijken, geworteld in een cultuurhistorisch besef’, eist dat de GGU de door haar in gebruik 
zijnde beide locaties aan Hofstraat en Stromarkt binnen een week ontruimt, op straffe van 
een dwangsom van 5.000 euro per pand per dag en ontruiming ‘door de sterke arm’. 
Daarmee dreigt de Bibliotheca Launiana, een in tientallen jaren opgebouwde, door 
binnen- en buitenlandse wetenschappers hoog gewaardeerde en door de GGU beheerde 
cultuurschat van 50.000 boeken samen met 15 vrijwilligers op straat te belanden.  

Het gaat om een bedrag van 30.000 euro, dat door de Gemeente Deventer aan de GGU is 
toegekend en waarvan de NVB beweert dat die bedoeld zijn om de huurachterstand van de 
grootste rivaal van de GGU te betalen, die inmiddels failliet is, na honderdduizenden euro’s 
uit de gemeentelijke kas te hebben opgesoupeerd. Dat was de Academia Vitae (AV) van 
Prof. Dr Arjo Klamer, bij wie de GGU zich op last van de toenmalige burgemeester had 
moeten aansluiten om überhaupt voor enige ondersteuning van de kant van de Gemeente 
Deventer in aanmerking te kunnen komen.   

Nu de AV sinds 2010 failliet is (en sinds 2012 als rechtspersoon ontbonden) met een 
huurachterstand van 73.000 euro, probeert NVB die deels op de GGU te verhalen, terwijl 
de GGU nu als enige juist niet failliet is, omdat zij steeds geweigerd heeft zich bij Klamer 
aan te sluiten, nadat deze totaal onbetrouwbaar was gebleken.  
 
Die standvastigheid heeft de Gemeente Deventer uiteindelijk willen belonen door de GGU 
in 2010 een aanmoedigingssubsidie van 45.000 euro toe te kennen, waarvan 30.000 euro 
als tegemoetkoming in de huurkosten, waarvan NVB via een ongedocumenteerde afspraak 
met de Gemeente Deventer beweert, dat die 30.000 euro bedoeld zijn voor de door NVB 
geleden huurderving door het échec van de AV.  
 
De absurditeit van deze claim werd dankzij de duur betaalde advocaat van NVB door een 
jonge, redelijk onervaren rechter in eerste instantie niet onderkend, ofschoon op het 
ogenblik van deze uitspraak al een schriftelijke bevestiging van de Gemeente Deventer bij 
de GGU voorlag, dat die 30.000 euro inderdaad voor de huur van de GGU bedoeld was en 
nadrukkelijk niet voor die van de AV. Om procedurele redenen kon deze verklaring niet 
meer worden meegewogen in het vonnis, maar wel in een hoger beroep.  
 
Nadat NVB eerst de grote stommiteit heeft begaan om geen schriftelijke bevestiging van de 
Gemeente Deventer te verlangen voor de volgens NVB door de vorige burgemeester 
mondeling toegezegde huurgarantie ten bate van AV, begaat zij nu de tweede stommiteit 
om niet eerst eens aan de Gemeente Deventer te vragen of het wel klopt, dat zij recht op die 
30.000 euro heeft. Dan had zij meteen kunnen ervaren, dat die 30.000 euro niet voor AV-



 

 

huur bestemd waren. Dan had de GGU een dure en enerverende rechtszitting bespaard 
kunnen blijven, alsmede een hoop negatieve publiciteit, die de kansen om de lopende huur 
in deze toch al moeilijke tijden te kunnen blijven betalen, alleen maar verkleint. Dan had 
NVB zichzelf een vergelijkbaar bedrag aan advocaats- en gerechtskosten kunnen besparen. 
Dan had zij niet op het failliet van de GGU hoeven speculeren, die geen noemenswaardige 
eigen bezittingen heeft en dus de curator weinig zal kunnen bieden. Deze strop is dan weer 
voor NVB, die haar door de GGU niet wordt toegewenst, ofschoon NVB na zoveel blunders 
eigenlijk niet anders verdient. 
 
De klap op de vuurpijl komt er nu aan, nu NVB niet bereid is het door GGU ingestelde 
hoger beroep af te wachten, maar een kort geding heeft aangespannen om de GGU te 
dwingen binnen zeven dagen beide panden van NVB, waarin de door haar beheerde 
Bibliotheca Launiana nu is ondergebracht, te ontruimen. Aangezien dit bij meer dan 
50.000 geordende boeken, mede gelet op de beperkte personele bezetting van de alleen op 
vrijwilligers draaiende GGU, volslagen onmogelijk is, stelt NVB voor dit ‘door de sterke 
arm’ te laten doen, want als de GGU die termijn niet haalt, zou zij een boete van 100.000 
euro moeten betalen, waarvan NVB natuurlijk wel kan begrijpen dat de GGU die niet in 
kas heeft. 
 
Om toch maar blunder op blunder te stapelen, wil NVB haar gelijk krijgen op een manier 
die haar alleen maar meer geld zou kunnen kosten. Zij weet dat de GGU binnenkort de 
beide locaties zal moeten verlaten, omdat zij eenvoudig te klein zijn om de huidige collectie 
nog ordelijk te kunnen onderbrengen en beheren. Ofschoon de GGU absoluut niet van plan 
is nog eens met deze NVB in zee te gaan, kan NVB er toch van op aan, dat de GGU dan elke 
door haar erkende huurachterstand tot op de laatste penning zal betalen. Dit heeft zij al 18 
jaar, sinds de stichting van het Rudolf von Laun Instituut voor Toegepaste Metafysica in 
Leeuwarden, gedaan en dit zal ze blijven doen. 
  
De pogingen om de GGU nu met geweld kapot te maken, miskennen het bijzondere 
uithoudingsvermogen van deze stichting, die al de moeilijkste situaties heeft gekend en die 
zij steeds heeft weten te overwinnen. Dat laatste was juist de reden voor de president-
commissaris van NVB om nu acht jaar geleden het Rudolf von Laun Instituut nadrukkelijk 
uit te nodigen van Leeuwarden naar Deventer te komen om hier een vorm van academisch 
onderwijs en onderzoek van de grond te tillen.  
 
Vanwege het feit dat zowel de Gemeente Deventer als NVB niet bereid bleken daarvoor ook 
de middelen beschikbaar te stellen, te meer omdat het failliet van de AV hen nog zwaar op 
de maag lag, heeft de GGU deze tijd benut om landelijk en in het buitenland effectief 
wetenschappelijk aanzien te verwerven  -  met name ook door de kwaliteit van de met de 
GGU nauw verbonden Deventer Universitaire Pers - en alvast met veel vrijwilligers en met 
dank aan vele donateurs en erflaters een vrij unieke wetenschappelijke bibliotheek op te 
bouwen, waarvan iedereen weet, dat dat hoe dan ook een kwestie van jaren is.  
 
Nu het profiel van de GGU steeds meer aan duidelijkheid wint, ontstaan geheel nieuwe 
mogelijkheden om met betrouwbare partners tot de realisering van geaccrediteerde 
opleidingen te komen. Dat proces is inmiddels in volle gang met de hulp van vooral 
buitenlandse universiteiten. En dat is nu alleen mogelijk omdat de GGU eerst (inter-
)nationaal vertrouwen heeft weten te verwerven voor wat betreft het niveau van haar 
academische pretenties. 
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