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Achtergrond 

De gemeente Houten kent een jarenlange traditie van herdenken en vieren op  4 en 5 mei.  Hieraan 

wordt in de 4 kernen van de gemeente (’t Goy, Houten, Schalkwijk en Tull en ’t Waal) op diverse 

wijzen vormgegeven. De publieke herdenking rond 20.00 uur op 4 mei vindt in de kern Houten plaats 

op het Plein, een centrale ontmoetingsplaats in het heden en in de lange historie van Houten. Op het 

Plein heeft de gemeente in 1995 een bankje geplaatst als herdenkingsmonument. Daarop de tekst 

van theoloog Okke Jager: “Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens”.  

Sindsdien fungeert dit bankje als monument tijdens de herdenking, onder meer de bloemen en 

kransen worden bij het bankje geplaatst. De groei van onze gemeente en de toenemende aandacht 

van de bevolking (jong en oud) brengen elk jaar weer meer mensen op de been tijdens de 

herdenking op 4 mei.  Vrijwel niemand ziet het bankje op het Plein als een volwaardig 

herdenkingsmonument. Het is goed bruikbaar, maar wordt lang niet altijd als monument herkend en 

soms ook gemakkelijk ‘over het hoofd gezien’. Kortom, het is niet echt een markeringspunt dat op 4 

en 5 mei en gedurende de rest van het jaar fungeert als dé kristallisatieplek waarop ons herdenken 

en vieren bijeenkomt. 

Projectdoel 

De voorzitter van het 4&5 mei comité Lida van der Marel heeft het initiatief genomen om te zorgen 

voor een nieuw monument dat wél kan dienen als dit kristallisatiepunt. Een monument dat centraal 

staat bij de jaarlijkse herdenking  van alle militairen en burgers, die hun leven gaven in de Tweede 

Wereldoorlog, en alle militairen die na de oorlog zijn omgekomen tijdens vredesmissies.  

Het monument staat bovendien voor de erkenning voor militairen, burgerslachtoffers, veteranen en 

bevrijders. Ook roept het op tot bezinning, om ervoor te zorgen dat we stil blijven staan bij vrede en 

vrijheid en dat we daaraan moeten blijven werken.  

Het is belangrijk dat de traditie van herdenken in de toekomst blijft bestaan. Daarom wil de stichting 

zich ook inspannen voor een educatief project, waarmee het belang van deze traditie voor de 

jongere generaties duidelijk wordt gemaakt. 

Oftewel: 

Het project heeft tot doel te zorgen voor een kunstobject, dat voldoet aan gestelde eisen, kan rekenen 

op een breed draagvlak in de Houtense samenleving en bovendien bijdraagt aan het ‘doorgeven van 

het stokje’ aan de Houtense jeugd door een ondersteunend educatief programma. 

Draagvlak 

De stichting vindt het belangrijk dat het monument een breed draagvlak heeft bij inwoners en 

ondernemers van Houten. Daarom gaat de stichting actief in gesprek met verschillende betrokkenen 

over de ideeën en wensen, die er leven over het monument.  

Nog voor de oprichting van de stichting is in mei 2018 een brainstormavond georganiseerd, waarin 

onder andere is besproken aan welke criteria een nieuw kunstwerk zou moeten voldoen. Aanwezig 

waren vertegenwoordigers van het Comité 4&5 mei, Veteranencomité Houten, Historische Kring 



Houten, Monumentenwerkgroep, winkeliersvereniging Oude Dorp, VanHouten&co, Educatie en 

Theater aan de Slinger, Shine en gemeente.  

De stichting wil zoveel mogelijk mensen de gelegenheid bieden om zich te informeren over de 

voortgang en invulling van het project, maar ook om daarover van gedachten te kunnen wisselen 

met bestuursleden. Daarom worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd, waarvoor 

uitnodigingen enerzijds breed worden verspreid maar anderzijds ook op maat worden gericht aan 

betrokkenen. 

Er is een eenvoudige website gebouwd, zodat alle beschikbare informatie vindbaar is voor een breed 

publiek. Daarnaast worden lokale media meegenomen in alle berichtgeving. 

Procedure kunstwerk 

De keuze voor een kunstwerk verloopt stapsgewijs. 

1. Tot 1 februari 2019: opstellen van een ‘groslijst’  

Alle kunstenaars, die belangstelling hebben voor deze opdracht, kunnen zich melden bij de 

stichting. Zij worden geplaatst op de long list. 

2. Februari 2019: opstellen van een ‘long list’  

Op basis van de vastgestelde criteria worden maximaal zes kunstenaars uitgekozen, die het 

meest passen binnen het gewenste profiel. 

3. Maart 2019: opstellen van een ‘short list’  

Aan maximaal drie kunstenaars wordt gevraagd een voorstel uit te werken. Hiervoor is een 

bescheiden honorarium beschikbaar. 

4. April 2019: keuze uit voorstellen 

De uitgewerkte voorstellen worden getoetst op basis van de vastgestelde criteria. 

5. Voorjaar 2019: opdrachtverstrekking 

De opdracht wordt verstrekt aan de kunstenaar, die het meest passende voorstel heeft 

ingediend. 

6. April 2020: onthulling monument 

7. 4 mei 2020: in gebruik nemen van monument 

Voor de keuze van de kunstenaar en vervolgens het monument zelf is in samenspraak met de 
adviseurs uit het kunstveld een lijst criteria opgesteld. Deze criteria en de aanpak hierbij zijn 
vastgelegd in het document:  
Plan van Aanpak & Eisen Selectie Kunstenaars voor het herdenkingsmonument  Houten (definitief 
16 november 2018) 
Dit document is te downloaden vanaf de website en wordt toegestuurd aan alle geïnteresseerde 
kunstenaars. 

Financiën  

Gedurende de looptijd van dit project zal tot aan de opdrachtverlening steeds een betere financiële 

schatting gemaakt kunnen worden van de kosten. Nu wordt gedacht aan een bedrag van ca. 50.000 

euro (inclusief plaatsingskosten). Na realisatie zal het onderhoud van het monument in handen 

moeten komen van de gemeentelijke organisatie.  

De financiering van het kunstwerk wordt gerealiseerd door fondsenwerving. Deels ingebracht door 

subsidie van overheden en fondsen, en deels door giften van particulieren, bedrijven en andere 

organisaties. Voor de fondswerving wordt in het voorjaar van 2019 een gedetailleerd plan opgesteld. 

Aan het eind van ieder boekjaar wordt een jaaroverzicht opgesteld. 



 

Over de stichting 

De Stichting Herdenkingsmonument Houten is in november 2018 opgericht. Daarvoor al is de 

stichting in gesprek gegaan met verschillende partijen, zoals gemeente en adviseurs, over 

verschillende aspecten van de invulling hiervan.  

Vanuit het kunst- en cultuurveld is ondersteuning gezocht om een kunstenaar te zoeken. Samen met 

twee adviseurs zijn criteria opgesteld voor zowel het kunstwerk als de kunstenaar, die het gaat 

maken. 

Bestuursleden:  

Hans Bruning (voorzitter) 

Lida van der Marel (secretaris / penningmeester) 

Ginny Mulder (vice-voorzitter 

Adviseurs kunst: 

Gijs van Kuik en Ton Mulders 

Algemeen adviseur:  

Anjo Roorda 

Alle functies worden onbezoldigd uitgevoerd. 
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