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Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken 
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Lezing:  
“Zwarte bevrijdingskinderen” door Mieke Kirkels. 
i.s.m. Openbare Bibliotheek Landgraaf 

Wanneer: Vrijdag 8 juni 2018 
Aanvang: 19.30 uur  

Locatie: Burgerhoes Landgraaf aan het Raadhuisplein 1 in Landgraaf 

 
  

Aan de leden van de kring Parkstad Limburg en overige belangstellenden 
 
 
Graag nodigen wij U uit voor de lezing “Zwarte bevrijdingskinderen” door Mieke Kirkels. De 
lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de Openbare Bibliotheek in Landgraaf. Aanvang: 
19.30 uur. Locatie: Burgerhoes Landgraaf, Raadhuisplein 1.  
 

In 1945 en 1946 komen er in Limburg kinderen met een 
donkere huidskleur ter wereld. Hun vaders zijn Amerikanen 
uit het leger dat in september 1944 vanuit België de grens 
bij Maastricht overstak en het zuiden van Nederland 
ontzette. De baby’s van toen zijn inmiddels de zeventig 
gepasseerd. Haar boek vertelt hun verhaal. 
 
Het is 5 mei 1945 wanneer ook de rest van Nederland is 
bevrijd. De Duitsers hebben zich overgegeven. 
Bevrijdingstijd. Alles is in chaos en beweging. In de 
feeststemming die dan over het land golft, worden veel 
kinderen verwekt. Jonge mensen kunnen eindelijk gaan 
trouwen en een gezin stichten. Een nieuwe generatie, de 
babyboomers, groeit op in een land dat zich razendsnel 
ontwikkelt. Onder hen zijn naar schatting achtduizend 
‘bevrijdingskinderen’. Het zijn kinderen die hun bestaan 
danken aan ontmoetingen tussen bevrijders en de jonge 
vrouwen die hen omarmden. Bij zo’n zeventig 
bevrijdingskinderen is aan het uiterlijk te zien dat hun 
biologische vader een African American was, een zwarte 
bevrijder. 
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Twaalf kinderen van zwarte bevrijders vertellen in het boek van Mieke Kirkels hoe ze zich in hun 
jeugd handhaafden als uitzondering. Hoe het anders-zijn hen heeft getekend. Hoe het was om op te 
groeien in het compleet witte en overwegend katholieke zuiden van ons land. De kinderen van 
zwarte bevrijders vertellen over de familie waarin ze zijn geboren. Over hun moeders, over  een 
onbekende vader die zijn gekleurde huid aan hen doorgaf. Ze vertellen over de vragen die ze niet 
durfden te stellen, die geen antwoord kregen of die genegeerd werden. Over de schadelijke 
gevolgen daarvan. Ze hebben de moed en de mogelijkheid om over hun ervaringen te spreken. Ze 
willen dat dit onbekende deel van onze bevrijdingsgeschiedenis bekend wordt.  
  
 
Mieke Kirkels 

 
Mieke Kirkels (Nederweert 1947), woonde 
meer dan de helft van haar leven in Rotterdam.  
Ze studeerde Arbeidsmarktpolitiek en 
Personeelsbeleid, werkte in de 80-er jaren als 
ombudsvrouw (verbetering positie vrouwen op 
de arbeidsmarkt, Den Haag 80-87) en als 
communicatieadviseur. Keerde 2015 terug naar 
Limburg waar ze het oral history project 
“Akkers van Margraten” leidde en het daarop 
volgende ”Kinderen van zwarte bevrijders”.  
 
Ze is research fellow van het Sociaal Historisch 
Centrum voor Limburg. 

 
 
Aanmelding  
Van te voren aanmelden is in alle gevallen gewenst per mail bij het secretariaat: 
lgog.parkstad@gmail.com of telefonisch: 045-5325094.  
Voor leden van LGOG of de bibliotheek is deze lezing gratis, aan niet-leden vragen wij een 
bijdrage van €5,-.  
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van LGOG Kring Parkstad Limburg, 
 
Martin van der Weerden 
 
 


