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KINDEREN 
 VAN DE 

OORLOG
Oorlog is te ernstig 

om alleen aan 
historici over te laten

Getuigenissen van kinderen 
van verzetsleden uit de Tweede 

Wereldoorlog en van hedendaagse 
oorlogen (Syrië, Afghanistan, 

Oekraïne…) en over de impact van 
deze gebeurtenissen op hun leven.

Inleiding door Tomas Baum,
Algemeen directeur Kazerne Dossin.

Gastvrouw en moderator
Edith Van den Broeck, Procureur des Konings, 

Senior Legal Advisor IAP

met speciaal optreden van Anna Hodorovskaya,
 vluchtelinge en de voice Oekraïne begeleid door 

Bert Embrechts en Jacques Motmans
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Synopsis “Kinderen van de oorlog”
11 oktober 2022 Den Bril

Toen na WOII de wapens zwegen werd 
de hoopvolle kreet van het einde van WOI 
“Nooit meer oorlog” opnieuw opgediept. 
In navolging van de Volkenbond werden 
een aantal internationale organisaties 
opgericht, zoals de Verenigde Naties, die 
er in de toekomst zouden voor zorgen 
dat “Nooit meer oorlog” niet alleen een 
schreeuw vol hoop zou zijn maar ook echt 
zou gerealiseerd worden. 

Vandaag weten we dat vrede en vrijheid 
nooit defi nitief verworven zijn en dat de 
“strijd” voor een samenleving zonder oorlog 
op een “never ending story” lijkt. Daarom 
is het belangrijk te herinneren, én in 
gesprek te gaan, met mensen die de oorlog 
beleefden als kind van een verzetsstrijder 
uit WOII of als vluchteling uit een land waar 
vandaag een oorlog wordt uitgevochten.

Recht & Vrijheid neemt het initiatief 
om tijdens een debatavond met deze 
mensen in gesprek te gaan. De kinderen 
van de verzetsstrijders en de kinderen 
van de moderne oorlogen hebben elk 
op hun eigen manier ondervonden wat 
oorlogen betekenen voor hen als kind 
en jongvolwassene, voor hun gezin, voor 
hun vrienden en voor de gemeenschap 
waarin ze leefden. Het is goed dat ze hun 
ervaringen met ons delen en ons daarmee 

duidelijk maken hoe weinig vanzelfsprekend 
onze democratie en onze vrijheid is. 

Op 11 oktober 2022 zullen twee panels 
van “kinderen” hun verhaal met het 
publiek delen. Nadien is er mogelijkheid 
tot gesprek. Het geheel zal gemodereerd 
worden door de voorzitter van Recht & 
Vrijheid, Edith Van den Broeck. Tomas 
Baum, directeur van de Kazerne Dossin, 
zorgt voor de inleiding en de conclusie. 

De avond wordt georganiseerd ism 
Mondiale Werken vzw regio Lier.

De inkom is gratis, 
graag reserveren 
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“Oorlogen zijn te belangrijk
 om aan historici over te laten!”

Dinsdag 
11 oktober 2022 
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