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Hier ligt hij dan voor u: het eerste nummer van Impact Magazine dat
onder mijn leiding tot stand gekomen is. Hoewel, dat is niet helemaal
juist. Het klopt dat ik per 1 april jl. de nieuwe hoofdredacteur ben van

28

Ervaringen van Naji, een Irakese
vluchteling

Impact Magazine. Mijn aandeel in deze editie is echter nog niet zo groot.
De redactie van ons magazine werkt altijd meerdere maanden vooruit.
Terwijl u dit nieuwe nummer in handen heeft zijn wij op de achtergrond
alweer druk bezig met de volgende publicatie en ook de uitgave die
daarop volgt staat al gedeeltelijk in de steigers.
In dit exemplaar kunt u onder andere een interview lezen met de

EN VERDER

bekende oorlogscorrespondent Jeroen Akkermans over hoe het hem
verging na die afschuwelijke dag, ruim tien jaar geleden, waarop zijn col-
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lega, cameraman Stan Storimans, tijdens het werk om het leven kwam.
Een deel van dit nummer is gewijd aan het congres van de European
Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS), dat in juni 2019 zal plaatsvinden in Rotterdam en waarvoor ruim 500 psychotraumatherapeutenen onderzoekers naar deze stad zullen komen. U vindt onder andere een
dubbelinterview met de huidige en vorige voorzitter van de ESTSS en
er komen twee internationale terrorisme experts aan het woord over de
recente aanslagen in Europa.
Op de voorzijde ziet u het wereldberoemde beeld van Ossip Zadkine,
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De verwoeste stad. Ik zag dit imposante beeldhouwwerk voor het eerst in

Jan Drop en de Herdenking op 4 mei

Rotterdam toen ik een jaar of 9 was. De afschuw, de kwetsbaarheid maar
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tegelijkertijd ook de kracht en veerkracht die dit beeld uitstraalt lieten
destijds al een diepe indruk op mij achter. Ik heb het beeld jaren geleden
gekozen als omslag voor mijn proefschrift en ook nu vond ik het passend
om het beeld voor de omslag te kiezen.
Ik vertrouw erop dat u ook deze keer het magazine met interesse leest
en ik hoop u, samen met de redactie, de komende tijd te kunnen blijven
informeren en inspireren.
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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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