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Uitwerking startbijeenkomst “Herdenkingsmonument 2020” 17 mei 2018 
Aanwezig: 
1. Hans Bruning (initiatiefnemer, aspirant-bestuurslid) 

- Belangrijkheid van plekken om te delen 
2. Anjo Roorda (aspirant-bestuurslid) 
3. Lida van der Marel (initiatiefnemer, aspirant-bestuurslid) 
4. Burgemeester De Jong 

- Zichtbaarder maken van monument 
- Let op: bankje heeft ook geschiedenis 
- Sluit aan bij schaal van Oude Dorp en ontwikkelingen van Oude Dorp 
- Monument moet toekomstvast zijn 
- Maar oorlog levend door verhalen 

5. Charles Verwimp (Omroep Houten) 
- Ook Houten heeft geschiedenis; moet je blijven herdenken. 

6. Marieke Wiersma (Educatie Aan de Slinger) 
- Alle leeftijden erbij betrekken 

7. Bert van der Houwen (Monumentenwerkgroep) 
- Bankje functioneert, dus het moet geïntegreerd worden 

8. Hans Schemmekes (Monumentenwerkgroep) 
9. Niet in plaats van het bankje; duidelijk herkenbaar voor de jeugd 

Klankbordgroep Oude Dorp erbij betrekken 
10. Wanda de Jong (project Gouden Dans – vanHouten&co) 
11. Sanne van Woudenberg (leiding Shine-Houten) 

- Duidelijk herkenbaar voor jongeren 
12. Hishara van Shine 
13. Stan van Shine 
14. Martijn Steenman (voorzitter Winkeliersvereniging Oude Dorp) 

- Monument moet passen in het Oude Dorp 
15. Olaf van Delft (veteraan) 
16. Marc Koch (veteraan) 
17. Marcel Damiaux (veteraan) 

- Herkenbaar monument om te gedenken 
18. Ceciel Huitema (historicus) 
19. Lynne Konigsberger (kandidaat bestuurslid 4/5 mei Comité Houten) 

Gaat het om een lokale of landelijke herdenking 
20. Elsbeth Aartse (bestuurslid 4/5 mei Comité Houten) 
21. Anton Moons (bestuurslid 4/5 mei Comité Houten) 

- herkenbaarheid 
 
Na een woord van welkom door Lida, volgde een kennismakingsrondje. De aanwezigen 
gaven aan welke verwachting ze van de avond hadden. (staat hierboven vermeld onder de 
namen) 
 
Alle aanwezigen hebben de voorbereidende notitie, Project Plein monument Houten (1.0., mei 

2018), vooraf toegezonden gekregen. Die notitie wordt niet doorgesproken maar iedereen is 

uitgenodigd erop te reageren.  
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Aan de hand van de drie door Anjo opgestelde gespreksvragen werden ideeën, belevingen, 
suggesties aangegeven. Anjo leidde het gesprek. 

- Welke rol of functie zou een nieuw monument aan het Plein hebben? 
- Waar moeten we aan denken als we een proces ingaan dat mogelijk tot een nieuw 

monument leidt? 
- Wat kunt u aan het proces c.q. aan het resultaat bijdagen? 

 
1: Verwachtingen monument: 
Veteranen: 
Het gaat om herkenbaarheid. 
Stilstaan bij wat er is gebeurd op locatie waar je bent geweest, en waar je eventueel mensen 
bent kwijt geraakt. Bankje heeft identiteit, moet je niet zomaar verkwanselen.  
Graag een symbool toevoegen voor wat is gebeurd en nog gaat komen (wereldbol/duif?). 
 
Monumentenwerkgroep: 
Is het Plein de beste plek? 
Ze hebben ook nagedacht hoe het monument eruit zou moeten zien. Iets met water…. 
 
Martijn: 
Wordt het een groeiend monument? (toevoegen van namen van omgekomen militairen uit 
Houten) op vredesmissies. Antwoord Marc: is niet de bedoeling. Vandaar het symbool 
 
Shine: 
Voor jongeren moet het meer zijn dan een standbeeld. Gaat om beleving het hele jaar door, 
elke dag! Interactieve plek, zet verhaal achter situatie, b.v. door audio of video. 
Om naar te kijken en te beleven. 
 
Mogelijkheid voor aansteken bevrijdingsvuur op/in/bij het monument 
 
2: Doel monument 

- Gebeurtenis/periode levend houden, ook door een bepaalde mate van zichtbaarheid 
van het monument 

- Moment van reflectie 
- Nodigt uit tot interactie met het monument 
- Ook voor de jeugd zodat zij actief bezig blijven met vrede en veiligheid voor  
- de toekomst 
- Monument voor vrede en vrijheid 
- Monument moet mogelijk maken dat er meerdere interacties zijn 
- Digitale systemen om verhalen te laten vertellen 
- Monument moet uitstralen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is 
- Monument is Houtens, niet nationaal 

 
3. Locatie 

- Plein Oude Dorp is favoriet: dat is een oude plek, daar zijn dingen gebeurd en daar 
trekt de jaarlijkse herdenking nog elk jaar meer mensen 

- Denk aan Visie Oude Dorp 2030 van de gemeente Houten 
- Moet de kunstenaar een Houtense kunstenaar zijn? Bij voorkeur wel. 
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- Kunstwerk moet passen bij sfeer van het Plein 
- Inpassing/ kwaliteit is belangrijker; voorkeur voor lokaal 
- Wie beslist over het ontwerp? 

 
4. Proces 

- Wie betrek je erbij? 
- Politiek?, ouderenbonden?, Van Harte school op het oude dorp? 
- Jongeren mee laten denken via project vanHouten&co (vrijheidsproject); Educatie 

Aan de Slinger werkt graag mee 
- Creëer draagvlak 
- Advies burgemeester: maak de meedenkgroep niet te groot. Start met de groep van 

vanavond. Eventueel kunnen belanghebbenden nog later aansluiten. Durf verder te 
gaan en ook besluiten te nemen. Houd het onderscheid helder tussen het monument 
enerzijds en activiteiten anderzijds 

- Verzorg op enkele welgekozen momenten publiciteit, vraag om reacties en verwerk 
reacties n.a.v. publiciteit 

- In de Ondernemersvereniging Oude Dorp zit de helft van de ondernemers en maar 
een klein deel van de horeca 

- Fundraising apart verhaal 
- School Houtens erbij betrekken 
- Jongeren betrekken bij creatief proces tijdens voorbereiding 
- Gevoel – levend 
- Spanningsveld tussen wens en Plein zelf 
- Functionaliteit Plein 
- Particulier initiatief, goed afstemmen met de gemeente 
- Maak het niet te groot (en niet te klein: het moet elke dag van het jaar zichtbaar zijn 

en uitnodigen tot reflectie) 
- Oproep voor verhalen over WOII voor draagvlak 
- Ook verhalen van vluchtelingen etc? Houd lijn aan van Nationaal Comité 4 en 5 mei 

(herdenken van alle militairen en burgers die zijn omgekomen in de Tweede 
Wereldoorlog en de militairen die daarna zijn omgekomen tijdens Vredesmissies). 

 
5. Afsluiting 

- De aanwezigen krijgen in ieder geval iets teruggemeld van de initiatiefnemers 
over hoe het verder gaat en wat met de opbrengst van deze avond wordt gedaan 

- Een gezelschap als dit (mogelijk nog wat aangevuld) staat voor een belangrijke 
vertegenwoordiging van de Houtense samenleving 

- De initiatiefnemers voelen zich door deze avond gesterkt om het initiatief voort 
te zetten 

- De initiatiefnemers voelen zich uitgenodigd door aanwezigen en burgemeester 
het proces daadkrachtig voort te zetten en, indien overtuigd van voldoende 
draagvlak, beslissingen te nemen 

 


