
 

Jaarcongres Platform Frans: ‘Quel avenir pour la laïcité?’ 
 
15 oktober 2021 | 13:00 – 19:00 uur 
Wijnhavengebouw (Turfmarkt 99, Den Haag), zaal 202 
 
Op 15 oktober aanstaande organiseert Platform Frans in samenwerking met het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken een publiekscongres (de opvolger van het jaarcongres van het 
Kenniscentrum Frankrijk-Nederland). Het thema luidt ‘Welke toekomst heeft de laïcité? / 
Quel avenir pour la laïcité?’ 

In de nasleep van de moord op Samuel Paty (16 oktober 2020), de verscherpte 
maatregelen van de regering Macron om islamitische geloofsuitingen aan banden te 
leggen en andere ontwikkelingen, waaronder de publicatie van het rapport Stora over de 
‘mémoires dangereuses’, is er sprake van een opleving in het Franse debat over 
de laïcité. In Nederland wordt het debat hierover minder publiekelijk gevoerd, maar is deze 
kwestie niet minder belangrijk. 

Tijdens het Jaarcongres van Platform Frans bieden diverse sprekers historische, 
lokale en internationale perspectieven en context om het begrip laïcité en het gebruik 
ervan in recente maatschappelijke debatten te kunnen duiden. 

 
Voertalen: Frans en Nederlands 
 
PROGRAMMA 
 
13.00 – 13.30 Inloop (met koffie en thee) 
13.30 – 13.45 Welkom en introductie   
Dr. Maaike Koffeman (Radboud Universiteit Nijmegen), voorzitter Platform Frans 
13.45 – 14.15 De laicité: universeel dieet of Franse specialiteit? 
Prof. dr. Theo de Wit (Tilburg University) 
14.15 – 14.45 Laïcité en religie in Europees perspectief – internationale politiek 
Dr. Sarah Wolff (Centre for European Research / Queen Mary University of London) 
14.45 – 15.00 Pauze (met koffie en thee) 
15.00 – 15.50 Les paradoxes de la laïcité à la française  
Hakim el Karoui (Senior partner Brunswick Group)  
Referent: dr. Niek Pas (Universiteit van Amsterdam) 
15.50 – 17.00 In gesprek: 
Korte reflectie – Nederlands / Frans perspectief 
Ambassadeur Pieter de Gooijer / Ambassadeur Luis Vassy  
Ronde tafel met alle sprekers o.l.v. drs. Martin Grisel (Directeur European Urban 
Knowledge Network) 
17.00 – 18.30 Verre d’amitié aangeboden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
 
AANMELDEN 
Deelname aan het congres is gratis. Meld uw komst s.v.p. uiterlijk 8 oktober a.s. via de 
link op platformfrans.nl/events/jaarcongres-platform-frans. U kunt zich daar ook 
aanmelden om via een live stream mee te kijken met het congres.  

https://platformfrans.nl/events/jaarcongres-platform-frans/
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