Persbericht

Internationaal vervolg voor Kinderen van zwarte bevrijders

Kinderen van zwarte bevrijders , Mieke Kirkels boek
over bevrijdingskinderen met een donkere huidskleur,
vindt een gehoor over de landsgrenzen. Mieke Kirkels
is uitgenodigd om een presentatie te geven over haar
onderzoek in de VS. De bijeenkomst vindt plaats op 27
september a.s. in het National African American Civil
War Museum in Washington.
Ook zal de Congressional Black Caucus Foundation
(CBCF) meewerken aan de ontwikkeling van een digitaal
lesboek voor het Engelstalige, Amerikaanse schoolcurriculum op basis van het boek van Mieke Kirkels. Vooral
haar onderzoek naar de stationering van de zwarte
bevrijdingstroepen in ons land in 1944/45, en het feit
dat meer dan 155 gesneuvelden in Margraten zijn begraven, heeft daaraan bijgedragen. Eerder al kreeg het boek
een Europees vervolg: samen met het project Schwarze
Besatzungkinder in Wenen, Britain’s Brown Baby’s
in Engeland en Brown Baby’s of Germany wordt het
onderzoek van Mieke Kirkels in een vervolgonderzoek
samengevoegd.

meer informatie
2e druk!

Ook in Nederland staat Kinderen van zwarte bevrijders, waar onlangs een tweede druk van verscheen,
opnieuw in de belangstelling. Op zaterdag 23 september
gaat ‘Zwarte Limburgers’ een documentaire van Hans
Heijnen in première tijdens Docfest, Maastricht. ‘Zwarte
Limburgers’ gaat over vijf kinderen van Afro-Amerikaanse soldaten, allen geboren in 1945, net na de bevrijding van Zuid-Nederland en is gebaseerd op het boek van
Mieke Kirkels.
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over de auteur

Mieke Kirkels (1947) studeerde
arbeidsmark tpolitiek en
personeelsbeleid. Ze werkte onder
meer op het gebied van gelijke
behandeling en diversiteit, en als
communicatieadviseur. Ze leidde
in 2008 het oral history-project
Akkers van Margraten. Eerder
publiceerde zij: Van Alabama naar
Margraten; herinneringen van
grafdelver Jefferson Wiggins.
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