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Redactioneel
De titel van deze editie van Impact Magazine is ‘Koloniale Erfenissen’ en dat
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Tentoonstelling ONS LAND,
dekolonisatie, generaties, verhalen

is niet toevallig. De presentatie van het grote dekolonisatie onderzoek op 17
februari j.l. heeft ons geïnspireerd om het onderwerp over de erfenis van ons
koloniale verleden in een wat breder perspectief te zetten.
Het magazine opent met een terugblik op de presentatie van het onderzoek
door Martijn Eickhoff, sinds september directeur van het NIOD en als wetenschappelijk onderzoeker betrokken geweest bij het dekolonisatie onderzoek.
Verder kunt u een stuk lezen dat geschreven is door documentair fotograaf

EN VERDER

Suzanne Liem die met haar werk over de erfenis van Nederlands-Indië, de
onafhankelijkheidsoorlog en de dekolonisatieperiode, mensen zodanig pro-
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beert te raken dat zij zich meer in het verleden gaan verdiepen.
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gedurende tientallen jaren met mensen uit voormalig Nederlands-Indië en
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Dirk Wepster, gepensioneerd psychotherapeut bij ARQ Centrum’45, werkte

D O O RW E R K I N G

vertelt over zijn ervaringen tijdens de behandelingen.
Van een andere orde is het interview dat journalist Inge Schouten had met
historica, schrijfster en kunstenares Leonor Faber-Jonker en met de Namibische
historica Martha Akawe. Zij vertellen over de genocide door Duitse koloniale
troepen, die plaatsvond tussen 1904 en 1908, in het huidige Namibië en de
gevolgen die hiervan nog steeds merkbaar zijn.
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In dit nummer vindt u ook de voorlopig laatste column van Jackie June ter
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Heide, klinisch psycholoog bij ARQ Centrum’45 en de afgelopen 3 jaar onze
vaste columnist. Gedurende deze jaren heeft Jackie June ons telkens weer
verrast, ontroerd en verblijd met haar originele en persoonlijke columns. In
Nienke Smit, klinisch psycholoog en coördinator van de gezinskliniek van ARQ
Centrum’45 in Oegstgeest, menen wij een waardig opvolger gevonden te hebben. Een eerste column van haar hand kunt u in dit nummer lezen.

Ellen Klaassens – Hoofdredacteur Impact Magazine

over de psychosociale gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen
Impact informeert, agendeert en discussieert over de psychosociale
gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen op zowel mensen, organisaties
als samenleving. Het magazine is gericht op mensen die zich beroepsmatig
bezighouden met de psychosociale gevolgen van rampen, crisis, oorlog en
geweld, zoals hulpverleners, onderzoekers en beleidsmakers. Daarnaast
focust Impact zich op een brede groep professionals en anderen met interesse
in terugkerende actuele thema’s als psychotrauma, psychosociale hulp na
rampen en crisis als ook oorlog, vervolging en geweld.
Impact is een uitgave van ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld
en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandstalige Vereniging voor
Psychotrauma (NtVP).
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