
                  

Fouad Laroui  

Writer in Residence VUB  
21-25 maart 2019 

 

Donderdag 21 maart 17-19u (lokaal D.3.08) 

Discussion seminar/séminaire de discussion Dr. ir Fouad Laroui “Aesthethics and Ethics in 

Multicultural Literature Today” (hosted by Prof. dr Daniel Acke & Prof. dr. Elisabeth Bekers) 

Publiek: studenten Mastervak “Morale et littérature du XVIe au XVIIIe siècle » (Prof. dr Daniel Acke) 

en Mastervak “Advanced Literature in English: Prose” (Prof. dr. Elisabeth Bekers) 

Taal:  Engels en Frans 

Lectuur: “L'étrange affaire du pantalon de Dassoukine” (titelverhaal van de kortverhalenbundel 

waarmee Laroui in 2012 de Goncourt de la nouvelle won. Zie CANVAS en 

https://www.wordswithoutborders.org/article/march-2016-morocco-the-curious-case-

of-dassoukines-trousers-fouad-larouid 

Thematiek: kunst van het kortverhaal, humor, traditie van het absurde, existentiële thematiek, 

multiculturaliteit - het kortverhaal als voorbeeld van Laroui’s literaire oeuvre, … 

Inschrijven: contacteer elisabeth.bekers@vub.be (studenten van de betrokken vakken zijn 

automatisch aangemeld) 

 

Vrijdag 22 maart 12-14u (Studentenrestaurant, STOA) 

Séminaire déjeuner avec Dr. ir Fouad Laroui “Réflexions postcoloniales sur la Francofonie”  

organisatie Prof. dr. Daniel Acke & Prof. dr. Sabine Hillen voor La Semaine de la Francophonie 

Publiek: étudiants de lettres, en particulier les étudiants qui suivent “Introduction à l’analyse 

littéraire” (BA1), “ Introduction à la théorie littéraire” (BA2) , “Approches théoriques de 

la littérature” (BA3) (Prof. dr. Sabine Hillen) 

Taal: Frans 

Focus: Séminaire déjeuner: La Semaine de la Francophonie: "Réflexions postcoloniales sur la 

Francophonie” par le Prof. dr. Fouad Laroui (Universiteit van Amsterdam), écrivain 

maroco-néerlandais d'expression française qui a reçu en 2014 la Grande Médaille de la 

francophonie de l'Académie française 

Thematiek:  francofonie, relaties Frankrijk-Marokko, persoonlijke relatie tot de Franse taal, Frans als 

literaire taal, … 

Inschrijven: contacteer daniel.acke@vub.be (studenten van de betrokken vakken zijn automatisch 

aangemeld) 

https://www.wordswithoutborders.org/article/march-2016-morocco-the-curious-case-of-dassoukines-trousers-fouad-laroui
https://www.wordswithoutborders.org/article/march-2016-morocco-the-curious-case-of-dassoukines-trousers-fouad-laroui
mailto:elisabeth.bekers@vub.be
mailto:daniel.acke@vub.be


 

Vrijdag 22 maart van 18u30-21u (U-Residence, groene zaal) 

Alumni Drink en Literaire Avond met Fouad Laroui rond zijn laatste roman L’insoumise de la 

Porte de Flandre (2017) 

Publiek: lezing voor breder publiek, i.h.b. alumnistudenten Taal- en Letterkunde 

Taal:  Nederlands en Frans 

Programma:  

·      18.30:  Verwelkoming door Prof. dr. Inge Arteel, vakgroepvoorzitter Linguistics and Literary 

Studies en voorzitter Centre for Literary and Intermedial Studies 

·      18.35:  Inleiding door Prof. dr. Daniel Acke en Prof. dr. Elisabeth Bekers 

·      18.45:  Gesprek met/Conversation avec le Prof dr Fouad Laroui (Universiteit van Amsterdam), 

auteur van de/du roman L'insoumise de la Porte de Flandre (2017)  

(incl. vragen van het publiek) 

·       19.45:  Alumni drink & networking event 

Inschrijven: gratis, maar inschrijven verplicht via https://bit.ly/2E1wTGC 

 

Maandag 25 maart 13-15u (Promotiezaal D.2.01) 

Gesprek tussen Jean Paul Van Bendegem en Fouad Laroui over diens recent boek Dieu, les 

mathématiques et la folie (Robert Laffont, 2018) 

Publiek:  studenten filosofie, studenten wiskunde, studenten letteren, studenten ACTO, breder 

publiek 

Format: Fouad Laroui in gesprek met de wetenschapsfilosoof en wiskundige Jean Paul Van 

Bendegem; vragen uit het publiek 

Taal: Nederlands 

Thematiek: geschiedenis en filosofie van de wiskunde, psychiatrie, relatie tussen rede en geloof, … 

Inschrijven: gratis, graag aanmelden bij daniel.acke@vub.be  
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