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Dit is alweer het laatste nummer van Impact Magazine van dit jaar. Een jaar dat de
geschiedenis in zal gaan als een uitzonderlijk jaar. Vijf mensen, allen expert op hun
eigen gebied, blikken met ons terug en vertellen hoe 2020 voor hun de geschiede-
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nis in zal gaan.
Verder leest u in dit nummer diverse artikelen en interviews die gaan over erkenning. Iedereen heeft behoefte aan erkenning. Erkenning is gezien en gehoord
worden, weten dat datgene dat je gezegd hebt, gedaan of meegemaakt hebt, ook al
is het niet groots of meeslepends, opgemerkt is en op waarde geschat. Toen ik op
internet ging kijken naar de betekenis van erkenning kwam ik definities tegen op
het gebied van familierecht, internationaal recht en volkerenrecht, en ook beteke-
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nissen zoals bevestiging, waardering, goedkeuring, eerbetoon en respect. Zelf ervaar
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ik in mijn dagelijks leven gelukkig regelmatig erkenning; een bemoedigend woord
van een collega, een bedankje voor iets dat ik voor iemand gedaan heb, een kopje
thee van mijn man als ik thuis hard aan het werk ben, een kaartje voor mijn verjaardag, en ga zo maar door. Dit zijn de kleine maar o zo belangrijke blijken van gezien
worden, goedkeuring en waardering. En daar groeit een mens van.
Wanneer er in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld naar aanleiding van conflicten en oorlogen, te lang geen erkenning is, dan kan dit mensen schaden en kan dit
uiteindelijk leiden tot een lange strijd om gehoord en gezien te worden. Vaak gaat
het dan, na verloop van jaren, niet meer alléén over de directe betrokkenen, maar
ook over hun nabestaanden en zelfs over hele gemeenschappen. In dit nummer
leest u hierover een aantal zeer persoonlijke ervaringen.
Het magazine dat u nu in handen hebt begint met een openingsartikel van historica
Nicole Immler, die u meeneemt door de geschiedenis van erkenning sinds WO2.
Zij eindigt haar artikel met een pleidooi voor een bredere erkenning; niet alleen voor
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slachtoffers, maar eveneens voor de sociale omgeving en de gemeenschap.
Met dit nummer van Impact Magazine sluiten wij 2020 af. Ik hoop dat u dit nummer
met interesse en plezier leest en ik wens u, mede namens de hele redactie, alle
goeds en gezondheid voor 2021.
Tot volgend jaar!
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