
 

Position-paper 1 
 

Nationaal Monument 
Geweld in de Jeugdzorg 

 
Voorlopige uitgangsposities m.b.t. de realisatie van het Monument. 
 
Het Monument is een herdenkingsplek voor degenen die, mede door het geweld, er niet meer zijn en is een 
eerbetoon aan degenen die, ondanks het geweld, het wel gelukt is om hun leven voort te zetten. 
Het Monument symboliseert de geschiedenis van het geweld in de jeugdzorg en verbindt daarmee het 
verzet tegen het geweld in het verleden met het stoppen van het huidige geweld en het voorkomen van 
toekomstig geweld. Het Monument verbindt het verleden met het heden en de toekomst.  
 
Het Monument wordt gerealiseerd vanuit een groot draagvlak onder lotgenotengroepen en onder 
lotgenoten die niet zijn aangesloten bij één van de groepen. 
De bouw en het onderhoud van het Monument worden gefinancierd door de overheid. 
Het Monument wordt gerealiseerd door de Stichting Nationaal Monument Geweld in de Jeugdzorg in 
overleg met lotgenotengroepen en individuele lotgenoten en met de overheid. 
Het Monument heet “de Erkenning” en heeft betrekking op het geweld in de jeugdzorg en in de pleegzorg. 
 
De bij de Stichting reeds bestaande ideeën over de vorm van het Monument, zoals onder woorden 
gebracht op de website van de Stichting, zullen nader worden uitgewerkt in een architectonisch ontwerp 
op grond waarvan bouwtechnische tekeningen en berekeningen worden gemaakt. 
Twee offertes zijn op ons verzoek ingediend door beeldende glaskunstenaars. Vanuit de Stichting is 
gekozen voor de offerte van Jannie Slootweg als startpunt van overleg over de vormgeving van het beeld. 
 
Het Monument staat ergens in het centrum van Nederland (bij voorkeur in Lunteren) en is goed bereikbaar  
met het openbaar vervoer. 
Er is voldoende ruimte bij het Monument om lotgenotendagen te kunnen organiseren. 
Het Monument staat op een openbare plek met ook voldoende privacy om onopgemerkt bij het Monument 
aanwezig te kunnen zijn. 
De sokkel van het beeld, dat een centrale plaats krijgt in het Monument, is een brievenbus voor teksten, 
dagboekfragmenten, tekeningen en gedichten van lotgenoten die vervolgens, al of niet geanonimiseerd, 
gepubliceerd worden op het door de Ministers toegezegde Digitale Monument. 
Bij het Monument is een ‘muur’ gebouwd van een tiental meters waar met teksten en foto’s de betekenis 
van het Monument en de geschiedenis van het geweld in de jeugdzorg worden weergegeven. 
Het Monument heeft een duurzame, kwalitatief hoogwaardige uitstraling, het eerbetoon moet zichtbaar 
zijn in die uitstraling, in de duurzame, mooie materialen die zijn gebruikt. 
 
De streefdatum om het Monument te onthullen is 17 mei 2021, als herinnering aan dat vijftig jaar eerder, 
op 17 mei 1971, de Belangenvereniging Minderjarigen (BM) is opgericht en het verzet begonnen is van met 
name de bewoners van de toenmalige tehuizen van de kinderbescherming tegen de toen aanwezige 
misstanden.  
 
Initiatiefgroep/Stichting Monument Geweld in de Jeugdzorg 
10 maart 2020. 

 

 

         STICHTING  

         NATIONAAL 
 

MONUMENT GEWELD JEUGDZORG 

 

NMGJ 


