Uitnodiging voor een Literaire Brunch
Aken, 19 februari 2016
Geachte dames en heren,
Bij deze nodigen wij u uit voor een Literaire Brunch, die wij in het kader van de Nederlandse
Boekenweek organiseren in samenwerking met Bibliotheek Kerkrade. Dit jaar zijn Nederland
en Vlaanderen gastland op de Boekenbeurs in Frankfurt, daarom richt de Boekenweek zich op
onze grote buurland Duitsland, onder het motto: ‘Was ich noch zu sagen hätte’.
De Nederland-Duitse schrijfster Laura Starink zal haar boeken: ‘Duitse wortels’ en ‘De schaduw
van de grote broer’ voorstellen en refereren over het thema: ‘Duitsland’. Meer informatie over
de boeken vindt u op de tweede pagina van deze uitnodiging.
De Literaire Brunch vindt plaats op zondag 20 maart om 12.00 uur in Bibliotheek
Kerkrade-Centrum, Einderstraat 21, 6461 EM Kerkrade.
Over Laura Starink:
Laura Starink (1954) studeerde Slavische taal- en letterkunde en werkte bijna dertig jaar als
journalist voor NRC Handelsblad, onder meer als lid van de hoofdredactie en als correspondent
in Moskou. Ze schreef twee boeken over Rusland: ‘Een land van horen zeggen’ en ‘De Russische
kater’. Haar boek ‘Duitse wortels’, over de lotgevallen van haar moeder en tantes tijdens en na
de Tweede Wereldoorlog, werd genomineerd voor de Bob den Uylprijs 2014 en is inmiddels
zes keer herdrukt. Laura Starink reist regelmatig naar Oost-Europa. Ze schrijft hierover op haar
blog: https://laurastarink.wordpress.com/category/blog/
Om deel te nemen aan deze Literaire Brunch is het noodzakelijk om vooraf te reserveren en
vooraf te betalen. Dit kan via email: info@bibliotheek-kerkrade.nl of telefonisch: 00 31 (0)45545 24 08. Het bedrag a.u.b. overmaken op Rek. NL65 RABO 0125200374 t.n.v. Bibliotheek
Kerkrade o.v.v. Literaire Brunch. De entree bedraagt € 7,50 (inclusief brunch).
Met vriendelijke groet,
Bestuur DNG zu Aachen
Mede mogelijk gemaakt door:
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Samenvatting van de boeken:
Duitse Wortels:
De oorlog was in haar jeugd nooit een onderwerp van gesprek. 'Dat kan ik je toch niet uitleggen,'
zei haar Duitse moeder, Eleonora. Vijftig jaar later ging Laura Starink met haar moeder terug
naar de Heimat. Toen kwamen de verhalen. Over opgroeien in nazi-Duitsland, de vlucht voor
de Russen, de dood van haar ouders, de internering van haar zus in Auschwitz. De geschiedenis
van een doodgewoon leraarsgezin in een uithoek van het Derde Rijk.
De schaduw van de grote broer:
Letten en Russen / Joden in Polen / Duits Kaliningrad / Oorlog om Oekraïne
Het jaar 2014 was een dieptepunt in de verhouding tussen Poetins Rusland en het Westen. In
Oekraïne sloeg de opluchting na Majdan om in verbijstering over Ruslands agressie. In Rusland
verdween de euforie over de inlijving van de Krim door de roebelcrisis. Poetin noemde
Euromajdan een `fascistische coup van de Kiev-junta. Ruslands selectieve verontwaardiging
over de Tweede Wereldoorlog is in Oost-Europa maar al te bekend.
De angst voor de `grote broer herleeft. `Oekraïners zijn geen fascisten, ze verdedigen gewoon
hun vaderland, zegt Ojars Aleksis (91) in Riga. Hij werd in 1943 gedwongen gemobiliseerd voor
de Letse SS-legioenen en is daar zijn hele leven op aangekeken. Laura Starink reisde door
Letland, Rusland, Polen en Oekraïne en zag hoe de geschiedenis nadreunt in het voormalige
wereldrijk.
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