Persbericht
Littéraire Witte Prijs 2016 voor Alexander Münninghoff
met de familiekroniek “De stamhouder”
Het boek De stamhouder van Alexander Münninghoff wordt bekroond met de
Littéraire Witte Prijs 2016. Deze prijs, ingesteld door de Nieuwe of Littéraire
Sociëteit De Witte in Den Haag, wordt tweejaarlijks toegekend aan letterkundig
werk van een Haagse auteur of over een Haags onderwerp. Alexander
Münninghoff heeft het grootste gedeelte van zijn jeugd in Den Haag
doorgebracht en hij woont er. Hij was correspondent voor de GPD en de AVRO
in Moskou, redacteur van de Haagsche Courant en oorlogsverslaggever in
Cambodja, El Salvador en tijdens de Eerste Golfoorlog. Hij schreef boeken over
schaakgrootheden Max Euwe, Hein Donner en Bobby Fischer. Münninghoff is
thans verbonden aan de stadsredactie van Den Haag Centraal. De Littéraire
Witte Prijs, bestaande uit een bedrag van € 5000 en een legpenning, wordt op
23 maart 2016 uitgereikt.
De stamhouder; een familiekroniek
Het gaat om een spannende en ontluisterende familiegeschiedenis met een sluwe
en steenrijke grootvader, patriot, ondernemer in Letland, die in 1939 voor de
Russen vlucht naar Voorburg, waar zijn herenkamer een haard wordt van
konkelarij met roomse geestelijken, Duitse officieren en hoge ambtenaren. Met
een vader (Frans) die de taal en het land van de kaasschaaf haat, en net als zijn
vrienden dienst neemt bij de Waffen SS, en wiens vader hem - ondanks
beschuldiging van in diensttreding van de Duitse krijgsmacht - twee keer uit de
Scheveningse strafgevangenis weet vrij te krijgen.
En met een ik-figuur, Alexander, temidden van bombardementen geboren te
Posen. Zijn Russisch-Baltische moeder (Wera) vlucht na de oorlog met hem
terug naar Duitsland, waar hij wordt gekidnapt door de Nederlandse familie.
Vervolgens wordt hij opgevoed door zijn vader en diens tweede echtgenote in
Den Haag.
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Littéraire Witte Prijs
De jury van de Littéraire Witte Prijs, Jan-Willem Meijer (voorzitter), drs. José
ten Berge-de Fraiture en dr. Sander de Groot, was onder de indruk van deze met
veel inlevingsvermogen geschreven aangrijpende en verbijsterende
familiegeschiedenis, ingebed in het maatschappelijke en politieke leven van
bijna de gehele 20e eeuw. Het verhaal is lichtvoetig en onderkoeld van toon,
maar spaart niemand. Ook waardeert de jury de openhartigheid over zaken die
tot voor kort werden verzwegen. De heldere en zorgvuldig geformuleerde tekst
leest als een roman.

Noot voor redacties
De uitreiking van de Littéraire Witte Prijs 2016 aan Alexander Münninghoff
voor zijn familiekroniek De stamhouder vindt plaats op woensdag 23 maart
2016 in Sociëteit De Witte, Plein 24, Den Haag, aanvang 17.30 uur. Het
programma is als volgt:
 Welkomstwoord door de voorzitter van de Littéraire Tafel, mr. Eva
Huineman Lindt
 Voorlezing van het juryrapport door de voorzitter van de jury, Jan-Willem
Meijer
 Uitreiking van de prijs door de voorzitter van De Witte, mr. Max
Keulaerds
 Toespraak door de uitgever Prometeus-Bert Bakker
 Dankwoord door de laureaat
Voor vragen en nadere informatie jwmmeijer@planet.nl
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