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Kent u de iconische zwartwit foto uit 1944 van dat meisje met de donkere ogen
en een witte doek om haar hoofd, die door de op een kier geschoven deur van een
treinwagon kijkt? De trein gaat vanuit Westerbork op weg naar Auschwitz. De film
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waarvan deze foto een stilstaand beeld is, werd gemaakt in kamp Westerbork in
opdracht van de Duitse kampcommandant Gemmeker. Dit meisje bleek geen Joods
meisje, zoals lang gedacht werd, maar zij behoorde tot de Sinti, een nomadisch
woonwagenvolk, van wie er destijds honderden in Nederland woonden. Over hun
lot tijdens WO-II is lang veel onbekend of ontkend geweest. Twee bijdragen, een
interview met Zoni Weisz, zelf een Sinto en overlevende van de Holocaust, en een
artikel van Anita van der Hulst en Paul Öfner over de onwetendheid, het onbegrip
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en de onverschilligheid waar de Sinti en Roma na de oorlog mee te maken
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kregen, zijn de openingsartikelen van dit nummer met als onderwerp 75 jaar leven
met oorlog.
Voor veel landgenoten was de bevrijding van Nederland het begin van jaren van
vrede, vrijheid, wederopbouw en plannen maken voor de toekomst.
Voor vele anderen, onder wie de al eerder genoemde Sinti en Roma, de Joden,
verzetsstrijders, en diegenen die de oorlog en de Japanse bezetting in NederlandsIndië hebben meegemaakt, is de oorlog in zekere zin nooit afgelopen. Het einde
van de oorlog betekende bij deze mensen het begin van een lange weg van
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verdriet, schaamte, miskenning, ontkenning, en het zoeken naar erkenning. WO-II
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heeft bij hen zulke diepe wonden veroorzaakt dat die tot op de dag van vandaag
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bepalend zijn; niet alleen voor hun eigen leven maar ook voor de levens van hun
kinderen en soms zelfs voor hun kleinkinderen.
Hoe het is om decennia lang te leven met de herinneringen aan de vaak traumatische gebeurtenissen en de grote verliezen, beschrijft Patricia Dashorst, psychiater
bij ARQ Centrum’45. Zij neemt ons mee in haar spreekkamer en legt uit welke
behandelingen, ook op hoge leeftijd, nog waardevol en helend kunnen zijn.
Ad van Liempt heeft voor zijn nieuwe boek gesproken met de dochters en klein-

ARQ Opleidingsagenda
NtVP

dochter van de kampcommandant die de opdracht voor de Westerbork-film heeft
gegeven. Hij vertelt in een interview over deze indrukwekkende ontmoetingen.
Door de bijdragen in deze editie van ons magazine hoop ik dat u zich, net als ik,
blijft realiseren dat de gevolgen van een oorlog niet stoppen met het einde van
een oorlog. Welke oorlog dan ook.
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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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