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Kijk ook op http://www.respondeo.nl

 

De vereniging Respondeo nodigt je van harte uit voor een bijeenkomst op 7 oktober 2017 in de 
synagoge te Deventer, met als thema: 
 

Een gezond wij-gevoel, hoe doen we dat?  
 

Er wordt veel geroepen dat de Nederlandse identiteit in gevaar is. Te veel mensen in Nederland 
die de Nederlandse waarden niet delen, dat kan een probleem worden. Met het verdwijnen van 
de zuilen is de Nederlandse identiteit toch al aan het fragmentariseren. Volgens Thierry Baudet is 
zelfs de Nederlandse rechtsstaat in gevaar door het gebrek aan wij-gevoel met zoveel 
buitenstaanders binnenslands. Wie hem en andere nationalisten badinerend afdoet gaat voorbij 
aan het feit dat ze misschien niet de juiste oplossing aandragen, maar wel een serieus probleem. 
Kunnen we van de Nederlandse of de Europese identiteit ook onze missie maken? Kunnen we 
saamhorigheid en gemeenschap stichten waar die nog niet zijn of vernieuwen als ze in gevaar 
komen? 
 
Volgens Rosenstock-Huessy worden gemeenschappen gesticht doordat ze beantwoorden aan een 
appel dat hoorbaar wordt, een nood, een probleem, een imperatief. Door samen te werken aan de 
oplossing ontstaat saamhorigheid: door gehoor te geven aan de imperatief.  
 
In deze bijeenkomst beginnen we met de eerste twee hoofdstukken van zijn boek Het Wonder van 
de Taal, blz. 7-25. Daar schrijft Rosenstock-Huessy over het oorsprongsmoment van het spreken 
maar ook de vier ziektes van de taal: decadentie, revolutie, anarchie, oorlog. Elk van deze maakt 
een gemeenschap ongezond.  
In het gesprek na de lunch zullen we vooral aandacht geven aan de vraag hoe we 
gemeenschappen gezond en heilzaam kunnen houden of maken. Dat geldt niet alleen voor de 
Nederlandse identiteit maar ook voor families, bedrijven, allerlei subculturen, wie weet ook 
Respondeo zelf. 
 
Het programma: 
10.30 Ontvangst en koffie 
11.00 Opening, samen lezen onder leiding van Egbert Schroten 
12.30 Lunch 
13:30 Open gesprek over bloeiende, zieke, heilzame gemeenschappen onder leiding van Otto Kroesen 
15.00 Koffie en thee  
15.30 Sluiting  

 
Wij nemen aan dat het boek in ieders bezit is, maar mocht dat niet zo zijn: de tekst is op te vragen 
bij Egbert Schroten. 
  
Graag vooraf opgeven in verband met de lunch bij Secretariaat Respondeo: 
Egbert Schroten, Veeningen 24, 7924 PJ Veeningen, tel. 0528-202041.  

e-mail: schroten.hardenberg@tele2.nl 
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