'La valise oubliÃ©e. Enfants de Guerre (1940-1945)'. Interview van de auteur van het boek,
Gerlinda Swillen door Alain Colignon.
Het verhaal van kinderen die werden geboren uit de verhouding van Belgische vrouwen met soldaten van
de Wehrmacht is delicaat, soms zeer pijnlijk en vaak ongekend.
Het CegeSoma (Rijksarchief) en de vzw Auschwitz in Gedachtenis (als uitgever) nodigen u graag uit om te
komen luisteren naar een interview dat Alain Colignon zal afnemen van Dr. Gerlinda Swillen naar aanleiding
van de publicatie van ?La valise oubliée. Enfants de Guerre (1940-1945)?, de Franstalige versie van
?Koekoekskind. Verwekt door de oorlog (1940-1945)?, uitgegeven bij Meulenhof-Manteau in 2009 .

Vanuit haar opdracht om de herinnering levendig te houden werkt de Stichting Auschwitz ? vzw Auschwitz
in Gedachtenis mee aan de publicatie van wetenschappelijke en pedagogische werken.
Met dit boek heeft ze de ?Oorlogskinderen? een stem willen geven.
'Met zijn papa' Fonds Norbert Delanghe : enfants de guerre, [1940-1945], foto nr 261811, © Rijksarchief.

Zo kwamen levensverhalen aan het licht waarin de zoektocht naar identiteit een belangrijke plaats inneemt
en waar grote stiltes, animositeit en soms immens lijden mekaar afwisselen.
De verhalen komen geleidelijk aan naar boven, bijvoorbeeld tijdens een gesprek, door het terugvinden van
een verstopte brief of van een vergeten foto. Het zijn verhalen waarin de vaderfiguur bijna altijd een grote
onbekende is die tot de zorgvuldig bewaarde familiegeheimen behoort.
'Elisabeth met de foto van haar papa' Fonds Elisabeth Erika Charlier : enfants de guerre, [1940-1945], foto
nr 262519, © Rijksarchief .

Gerlinda Swillen werd in 1942 geboren te Oostende. Haar vader was een Wehrmachtsoldaat en haar
moeder een Belgische gouvernante.
Gerlinda stond bijna 40 jaar in het onderwijs (1963-2002). Vandaag is ze geassocieerd onderzoeker bij het
CegeSoma/Rijksarchief en wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit Brussel.
Ze was stichter en voorzitter van de Vereniging der Oorlogskinderen in België (2008-2013) en eerste (20092013) woordvoerder van het internationale netwerk BOW i.n. (Born Of War international network).
In 2010 verkreeg ze als eerste Belgische oorlogskind de Duitse nationaliteit.
In 2016 behaalde ze een doctoraat in de Geschiedenis aan de VUB met de thesis 'Verwekt door de Tweede
Wereldoorlog. Oorlogskinderen op de as Brussel-Berlijn'.

Na de boekpresentatie zal de auteur een signeersessie houden. Het boek is ter plaatse te koop voor ?
15,00.
Deze conferentie (in het Frans) vindt plaats in de conferentiezaal van het CegeSoma maandag 21 januari
2019 om 14.30 u (Luchtvaartsquare 29 1070 Anderlecht).
Graag vooraf aanmelden: asbl-vzw.cegesoma@arch.be of 02.556.92.11
Breng gerust andere geïnteresseerden mee !

