
VOORAANKONDIGING:  

Dinsdag 14 april 2015: thema-avond Toujours Charlie? in de Utrechtse Geertekerk 

Drie maanden na Parijse aanslagen: zijn we nog steeds allemaal Charlie?  

Op 8 januari 2015 stroomde het Utrechtse Domplein vol. Mensen wilden hun afschuw en 

verontwaardiging uitspreken over de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo en een Joodse 

supermarkt in Parijs. Drie maanden later is het tijd om terug te kijken. Op 14 april, tijdens de thema-

avond Toujours Charlie?, bespreekt islamitisch theoloog Razi Quadir de reacties op de aanslagen 

onder moslims. Chantal Suissa, bestuurslid van de Liberaal Joodse Gemeente, geeft een beeld van de 

impact van de aanslagen op Joden in Nederland. Tot slot onderzoekt sociologe Marije Boekkooi de 

verschillen tussen de Je suis Charlie demonstraties in Nederland, Frankrijk en Duitsland. 

De protesten na de Parijse aanslagen waren massaal, maar na de eerste schok kwamen er ook 

vragen op. Deze vragen komen aan de orde tijdens de thema-avond die plaatsvindt in de Utrechtse 

Geertekerk.  

Een van de vragen is de oproep van de Rotterdamse burgermeester Ahmed Aboutaleb. Hij wilde dat 

moslims zich massaal zouden uitspreken tegen terreur. Razi Quadir, docent aan de Vrije Universiteit 

in Amsterdam, stelt vast dat die uitspraak onder moslims tot ergernis leidde. Zij stoorden zich er aan 

dat steeds weer aan hun loyaliteit aan Nederlandse waarden getwijfeld wordt. Quadir laat zien dat 

vrijheid van meningsuiting zowel in het Westerse denken als binnen de islam een belangrijke waarde 

is, maar dat de interpretatie ervan verschilt.   

Chantal Suissa noemt het antisemitisme dat achter de Parijse aanslagen schuilgaat ‘doodeng’. Ze 

vraagt zich af hoe Nederland weer een veilige samenleving voor Joden kan worden zonder 

Marechaussee voor de deur van Joodse scholen. In haar lezing zal Suissa ook ingaan op positieve 

voorbeelden van toenadering tussen de verschillende Nederlandse bevolkingsgroepen.  

Marije Boekkooi, onderzoeker aan de Vrije Universiteit, beantwoordt de vraag waarom er in 

Frankrijk, Duitsland en Nederland zo verschillend is gereageerd op de aanslagen. In Nederland was 

de verontwaardiging massaal, maar is de discussie over de grenzen van de vrijheid van 

meningsuiting alweer geluwd. In Frankrijk hebben de aanslagen juist tot nieuwe 

overheidsmaatregelen geleid. Er is een onderwijspakket gekomen om radicalisering te voorkomen. 

In Duitsland werden de aanslagen vooral opgepakt door de rechts-nationalistische Pegida beweging 

en waren de demonstraties minder massaal. 

Na de drie korte lezingen is er ruimte voor discussie.  

De thema-avond Toujours Charlie? vindt plaats op 14 april 2015 om 20:00 in de Geertekerk, 

Geertekerkhof 23 te Utrecht. Toegang is 5 euro contant. Meer informatie en updates over het 

programma zijn te vinden op geertelab.nl. De avond wordt georganiseerd in samenwerking met 

NieuwWij.nl en met het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie. Kerk en Wereld 

ondersteunt Toujours Charlie? financieel. 

--- 

NOOT VOOR DE REDACTIE: Voor meer informatie en interviews met de sprekers kunt u contact 

opnemen met Pieter Dronkers, predikant in de Geertekerk. Telefoonnummer: 06 48 40 80 99. Mail: 

pieter@basilicum.nl.  
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