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Mijn naam is Hans Bruning. Ik ben voorzitter van de Stichting Herdenkingsmonument Houten. 

De stichting wil zorgen voor een nieuw monument in het oude dorp. Dit monument moet centraal 

staan 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.  

De stichting is opgericht op initiatief van Lida vd Marel, voorzitter van de Comité 4-5 mei. De stichting 

bestaat officieel sinds afgelopen najaar, maar is al langere tijd in gesprek met de gemeente over de 

mogelijkheden voor dit initiatief. 

Het idee voor een nieuw monument heeft de volgende achtergrond. 

1. Houten kent een jarenlange traditie van herdenken en vieren op  4 en 5 mei.  In de kern 

Houten gebeurt dat op het Plein, waar de gemeente in 1995 een bankje heeft geplaatst als 

herdenkingsmonument. Dit bankje staat centraal bij de herdenking, waar elk jaar steeds 

meer mensen op af komen. Dit bankje wordt lang niet altijd als monument herkend. Daarom 

willen wij zorgen voor een meer uitnodigend monument. Dit nieuwe monument moet 

oproepen tot bezinning, om te zorgen dat we stil blijven staan bij vrede en vrijheid en vooral 

ook dat we daaraan moeten blijven werken. 

2. Volgend jaar herdenken we 75 jaar vrijheid. Een belangrijk moment om stil te staan bij wat 

dat betekent. Voor de jongere generaties willen we dit beter in Houten zichtbaar maken, 

zodat we in de toekomst het stokje aan ze kunnen doorgeven. Omdat wij het zo belangrijk 

vinden dat de traditie van herdenken in de toekomst blijft bestaan, spannen we ons ook in 

voor een educatief project, dat hierop aansluit.  

Het gaat dus om een breed initiatief, waarvoor we tot nog toe veel enthousiasme hebben 

ontvangen. Enthousiasme van bestuurders en medewerkers van de gemeente, maar ook 

raadsleden, veteranen, het culturele en educatieve veld, ondernemers en omwonenden….  

Plek van het monument 

Toen wij met ons initiatief van start gingen, was er nog geen zicht op het project Herijking visie 

Oude Dorp. Inmiddels hebben wij met betrokken projectleider hierover gesproken en wij 

begrijpen de reden om de visie op het oude dorp te herijken. Ook vinden wij het logisch dat de 

plek van het monument daarbij nauwkeurig moet worden bekeken. 

De plek waar het monument moet komen te staan is in de gesprekken met de hiervoor 

genoemde partijen ook aan de orde geweest. De conclusie was toch dat het Plein daarvoor de 

beste plek blijft. 

Inmiddels is de stichting al een paar stappen verder. Wij hebben kunstenaars opgeroepen zich te 

melden met voorstellen, die wij hebben beoordeeld op basis van vooraf vastgestelde criteria. We 

staan nu op het punt om drie uitgewerkte voorstellen voor te leggen aan de inwoners van 

Houten. Zodat ook zij zich kunnen uitspreken over de keuze voor een nieuw monument. 

Daarna willen wij de opdracht verlenen en gaan we de benodigde fondsen werven, zodat de 

kunstenaar aan de slag kan gaan. Dit alles met het idee om het kunstwerk in april te plaatsen en 

onthullen, zodat we op 4 en 5 mei 2020 een passende herdenking van 75 jaar vrijheid in Houten 

hebben.  



Wij zouden het een gemiste kans vinden, als de timing voor het nieuwe monument wordt 

doorkruist. Natuurlijk is de herijking van de visie op het Oude Dorp belangrijk, maar het zou 

jammer zijn als daarmee de plannen voor het nieuwe monument ‘on hold’ moeten worden 

gezet. Daarmee lopen we het ‘momentum’ mis om -net als de rest van Nederland- het belangrijk 

van vrijheid en het feit dat je je daarvoor moet blijven inspannen goed zichtbaar te maken. 

Medewerking 

De Stichting Herdenkingsmonument Houten zou deze belangrijke boodschap de inwoners van 

Houten – en dan vooral de jongere generaties- niet willen ontzeggen. Wij vragen dus uw 

medewerking om het mogelijk te maken, het monument te plaatsen op het Plein in april 2020. 

Dat zou desnoods op een aangepaste plek kunnen zijn, in afwachting van de definitieve plannen. 

Daarover gaan wij graag met u nader in gesprek, zodat ook Houten volgend jaar kan rekenen op 

een volwaardige herdenking van een groot nationaal goed, namelijk 75 jaar vrijheid. 

Ik dank u voor uw aandacht.  

 


