Persbericht, 21 april 2015
4 mei lezing Studium Generale: Shalom Eilati – Crossing the River
The 70 Year Long Shadow. St Janskerk 20.30 uur
Auteur Shalom Eilati vertelt vanavond het
verhaal over zijn leven, dat begon in de stad
Kaunas in Litouwen, waar hij leefde als ieder
ander kind van acht, totdat de plotselinge
Duitse bezetting zijn bestaan voor altijd
drastisch zou veranderen.
Nu, meer dan 70 jaar later, blijkt dat de drie
jaar van opsluiting in het getto, zijn
wonderbaarlijke overleving van verschillende
'Aktions', en het helemaal alleen ontsnappen
en zich verbergen als een jongen van elf voor altijd een schaduw op zijn latere leven heeft
geworpen.
Het is echter pas dertig jaar na de oorlog - Eilati is inmiddels een wetenschapper met een
gezin - dat bij hem de innerlijke noodzaak ontstaat om het deksel van deze doos vol
herinneringen te openen.
Vanavond zal Eilati praten over zijn autobiografisch boek Crossing the River en het moeizame
proces om zijn herinneringen naar boven te halen en deze tot dit manuscript samen te
bundelen – een proces dat twintig jaar duurde.
De avond is Engelstalig
Muziek
Aan het eind van de avond speelt Tonie Ehlen, voormalig leraar piano aan het
Conservatorium Maastricht, de Pianosonate 1943 door Gideon Klein, een Joodse componist
die leefde van 1919-1945.

Struikelsteentjes - wandeling
Direct na de lezing vraagt de organisatie van de lezing aandacht voor het
struikelsteentjesproject (www.stolpersteine.com).
Dit is een Europese herdenkingssteen project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Het
idee van dit project is om een steen te in te metselen in de stoep voor elk huis waar iemand
werd gedeporteerd, met de naam van de persoon, geboortedatum en de datum waarop
hij/zij werd gedood. Sinds 2012 zijn er al 72 stenen gelegd in Maastricht. Op 4 mei zullen
vanaf 10 uur in de morgen wederom een 29-tal steentjes worden gelegd. Kijk voor het
volledige programma op de website, onder ‘nieuws’: www.struikelsteentjes-maastricht.nl
Het Studium Generale en het Maastrichtse Struikelsteentjes Comité organiseren na de 4 mei
lezing een wandeling langs verschillende huizen waar deze stenen zijn gelegd. De wandeling
voert langs sommige van deze huizen waar wordt stil gestaan bij de gedeporteerde
perso(o)n(en) die er leefde(n). Op de Stenenbrug zullen aan het eind van de wandeling, om
22.30 uur, tot slot twee stenen gelegd worden in bijzijn van het meegelopen publiek. De
plaatsing wordt begeleid door muziek La Rosa de Maastricht.
De 4 mei lezing is een initiatief van Studium Generale om stil te staan bij de dodenherdenking
van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Maandag 4 mei, 20.30 uur
Sint Janskerk, Vrijthof 24
Entree is gratis. Reserveren is niet nodig, op tijd komen wel
----------------------------------------------Meer informatie?
Neem contact op met Noortje Fischer van het Studium Generale: 043 – 388 53 08 of stuur
een mail naar noortje.fischer@maastrichtuniversity.nl
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