
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Persbericht 
 

Den Haag, 25 januari 2022 
La Nuit des idées in 
Nederland opent het 
Nederlandse culturele 
programma van het 
Franse voorzitterschap 
van de Europese Unie. 
 
 
Het Institut français des Pays-Bas presenteert, in samenwerking met de Openbare 
Bibliotheek Amsterdam, European Cultural Foundation en Netherlands Institute for 
Advanced Study in the Humanities and Social Sciences, de Nuit des idées in Nederland 
over het thema “1001 manieren om je thuis te voelen in Europa”, op 27 januari 2022 om 
20:00 online. 
 
Het Europese project is gebaseerd op een gemeenschappelijke geschiedenis en 
gemeenschappelijke waarden. Die werden tot nu toe voornamelijk vormgegeven door “de 
rationele weg van de marktintegratie” en minder door “de emotionele weg van het ‘thuis-
gevoel'” (aldus Pascal Lamy). Welke plaats blijft er over voor het gevoel van verbondenheid 
met Europa in onze tijd van identiteitsbewustwording? 
 
In het kader van het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie verkent de 
Nuit des Idées het begrip “thuis in Europa”, aan de hand van verschillende verhalen uit en 
over de maatschappij van nu. Wat maakt dat men zich ‘Europeaan’ voelt, wat ligt er ten 
grondslag aan het ‘thuis-gevoel’ – of je nu in Europa of elders bent geboren? 
 
SPREKERS 
Mahir Guven, schrijver 
Ilja Leonard Pfeijffer, dichter en schrijver 
Didier Leschi, directeur-generaal van het Franse bureau voor immigratie en integratie 
Jannah Loontjens, schrijver en filosofe 
Luis Vassy, Ambassadeur van Frankrijk in Nederland 
Moderator: Margot Dijkgraaf, literatuurcriticus en schrijver 
 
INFORMATIE 
Datum: 27 januari 2022 om 20:00 
Link: https://institutfrancais.nl/nl/agenda/la-nuit-des-idees-in-nederland-2022/  
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Over 
 
NUIT DES IDÉES 
Nuit des idées is een jaarlijks evenement, in 2016 geïnitieerd door het Institut 
Français, met het doel om ideeën te laten circuleren tussen verschillende landen, 
culturen en generaties. Elke Nuit des idées nodigt uit tot een gesprek over 
belangrijke culturele en wetenschappelijke thema’s van onze tijd. 
 
INSTITUT FRANÇAIS DES PAYS-BAS 
Het Institut français des Pays-Bas is het Franse instituut voor culturele samenwerking in 
Nederland op het gebied van kunst, onderzoek, onderwijs, de Franse taal en ideeën. 
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