
 

          Ceremonie Naamplaatjes bij Muur tegen Geweld 

 

zaterdag 26 mei 2018 waren ruim 140 nabestaanden en genodigden uit het hele land 

aanwezig om het plaatsen van 17 nieuwe naamplaatjes met daarop 18 namen, op de Muur 

tegen Geweld bij te wonen.  

Het thema van de bijeenkomst is “Verbondenheid” en heeft te maken met het samengaan 

van de 3 lotgenotenorganisatie in de Stichting Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers 

als ook met de herdenkingsbijeenkomsten “Dag Herdenken Geweldslachtoffers” en  

bijeenkomsten bij de “Muur tegen Geweld”.  

Nouschka (viool) en Eva (Cello) van Schaick, Duo Nova verzorgden het muzikale deel.  

 

Jan van Kleeff, voorzitter Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG) refereerde aan 

de definitieve oprichting van de Stichting FNG 26 maart 2018. 

Hij benadrukte dat door deze samenwerking de belangenbehartiging voor de nabestaanden 

beter gefundeerd is richting gesprekspartners.   

 

Sander Dekker, Minister van Rechtsbescherming was voor het eerst sinds zijn benoeming bij 

het Monument aanwezig. Hij gaf aan dat het Monument met alle namen, gelegen in het 

mooie Drentse landschap, diepe indruk op hem maakte. 

In zijn toespraak noemde hij de noodzaak van samenwerking.  

Hij wil zich voor de nabestaanden inzetten, dit blijkt ook uit de ingediende speerpunten in 

zijn meerjarenplan. Er is volgens hem nog genoeg te doen voor de nabestaanden. 

 

Rosa Jansen, voorzitter Slachtofferhulp Nederland was ook voor de eerste keer bij het 

Monument aanwezig en net als de Minister diep onder de indruk. 

Zij benadrukte in haar toespraak de samenwerking tussen Slachtofferhulp Nederland en de 

FNG. Zoals de aanwezigheid van Casemanagers bij bijeenkomsten en gezamenlijk 

verbeterpunten aandragen richting Justitie. 

 

Renny Bos, moeder van Afke Kuipers, vertelde op gevoelige wijze hoe zij het overlijden van 

haar dochter heeft beleefd en hoe zij nu met het gemis omgaat. Zij sloot af met een gedicht. 

Na het plaatsen werden alle 150 namen die nu op het monument staan voorgelezen, gevolgd 

door 1 minuut stilte. Bij de naam van het monument " Het Onbevattelijke" zijn bloemen 

gelegd namens:  

- Alle nabestaanden en FNG door Jan van Kleeff en Ron Sluijs.  

- Ministerie van Justitie en Veiligheid door Minister Sander Dekker. 

- Gemeente De Wolden door Burgemeester Roger de Groot.  

 

Na afloop van de herdenking was er een informeel samenzijn, waar gelegenheid was om met 

bestuur, Minister enz. van gedachten te wisselen. 

 

 

Namens bestuur SHG Rikus Scholing 


