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Rhenens oude binnenstad
Dr. H. P. Deys

Sinds mensenheugenis vormen het gedeelte in de binnenstad rondom de
Cunerakerk, en het marktplein het echte hart van het oude Rhenen. Hier werd voor
Rhenen alles op kerkelijk en bestuurlijk gebied beslist. Het valt echter moeilijk te
zeggen, wanneer dit centrum zich als zodanig heeft gemanifesteerd. De Cunerakerk
heeft, als St. Pieterskerk, vermoedelijk al aan het begin van de l ld" eeuw bestaan.
Deze kerk is vermoedelijk na 1400 aan St. Cunera gewijd. In de loop van de 15dc

eeuw heeft er een grote verbouwing van de kerk plaats gevonden, waarschijnlijk om
meer ruimte te scheppen ten behoeve van de duizenden bedevaartgangers, die
Rhenen van ca. 1450 tot 1578 bezochten. In 1492 werd met de bouw van de toren
begonnen, die in 1531 gereed kwam.

i.

Gedeelte van de plankaar t van de binnenstad van Rhenen, 1946. Hel gearceerde gedeelte
viel onder de categorie 'totaal verwoest'.
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De achtei~ijde van de Waag (perceel 262). gezien vantif het ziiidportual van tic Cimemkei'k, ca. 1947.
(Foto J. G. Koekoek Sr.).

Uit de notulen van de toenmalige 'raadsvergaderingen' blijkt dat er in het midden
van de 1 8dc eeuw een grote renovatie van het stadscentrum heeft plaats gevonden. In
1735 bleek namelijk, dat de toestand van het stadhuis, dat toen reeds op de plaats
van het huidige 'Oude Raadhuis' lag, van dien aard was, dat een spoedige restauratie
noodzakelijk bleek. Er werd een commissie benoemd, die contact heeft opgenomen
met de Amsterdamse meester-timmerman en architect Hendrik van Zoelen. Deze
heeft tekeningen en bestekken gemaakt, die in mei 1737 door burgemeester Van
Deventer aan de 'gemeenteraad' werden voorgelegd. Naast een vrijwel gehele
nieuwbouw van het stadhuis, werd de bouw van een waaggebouw voorgesteld, die
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De Waag en de Cunerakerk, vlak na de Bevrijding, mei 1945.
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zou kunnen worden gebouwd op de plaats, waar eerder de huisjes van Willem
d'Arras hadden gestaan, welke door de 'gemeente' waren opgekocht. De architect
werd naar Rhenen ontboden en na enkele wijzigingen in de tekeningen werd het
plan in februari 1738 goedgekeurd. De bouw van het waaggebouw was al eerder in
kannen en kruiken, want de benodigde stenen voor dit gebouw werden reeds in juni
1737 besteld.
De fraaie pomp, die op een tekening van Jan De Beijer (ca. 1745) prijkt, werd in
1739 aangelegd. Er moet reeds een oude put hebben gestaan, maar in het kader van
een nieuw reglement op de brandweer werd besloten een pomp te laten bouwen. De
opdracht werd verstrekt aan Dirk de Metselaar en Willem van Eeden.
'Tot gerief der marktluijden' werd in mei 1747 besloten om een af dak te bouwen
tussen de huizen van schepen Gerrit Lijster en Jacobus van den Oosterkamp.
Blijkens de tekening van Jan de Beijer woonden zij aan de zuidzijde van het
marktplein, vrijwel tegenover de huidige Kerkstraat. Opvallend is, dat de contouren
van dit kleine galerijtje nog tot 1940 op stadsplattegronden zijn waar te nemen. Deze
gevelrij werd pas tegen het einde van 1944, begin 1945 verwoest.
Op de tekening van Jan de Beijer is tevens zichtbaar, dat ten noorden van de waag
minstens nog twee huizen hebben gestaan. In het direct aan de waag grenzend huis
was tot aan de laatste oorlog een winkel in comestibles gevestigd, waarin de familie
Oldenhof, en daarvóór de familie Lammens gevestigd waren.

Over de situatie van het marktplein sinds de hierboven beschreven renovatie valt nog
slechts mede te delen, dat het stadhuis in 1926 verhuisd is naar een oude school in
de Herenstraat, de plaats waar het thans, anno 1999, nog als zodanig in functie is.
Het oude stadhuis, dat later de naam van Oude Raadhuis zou krijgen, werd verkocht.
Er kwam onder andere een sigarenfabriek in, maar in later jaren is er toch wel sprake
van een verloedering van het gebouw. Het heeft de Tweede Wereldoorlog overleefd,

De voorzijde van de woning van defam. Oldenhof
(perceel 263), gezien vanuit de Kerkstraat.
De aangrenzende Waag is inmiddels afgebroken,
ca. 1949

De achterzijde van de woning van de familie
Oldenhof, gezien vanaf het Kerkplein-zuid.
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Gezicht op de Markt naar het zuidwesten. Rechts een gedeelte van de Waag, links een kolen.schuurtje
(perc. 248), vroeger de opslagplaats voor de petroleum, ten behoeve van de stads-straatlantaarns. Dit
uitbouwt/e moet vroeger het uit 1741 stammende afdakje zijn geweest, zichtbaar op de tekening van Jan
de Bei/er. Foto 1909 (Foto B. G. Ramspek).

maar in de na-oorlogse jaren werd het ernstig bedreigd met afbraak. Een raadslid
schijnt in die tijd gesuggereerd te hebben: 'Schuif het gebouw maar de Rijn in'.
Gelukkig is het daar niet van gekomen. Na een grondige restauratie (architect
Wij ma) staat het er nu weer gezond bij.
Hoewel het Oude Raadhuis dus vrijwel ongeschonden de laatste oorlog doorkwam,
is er in de omgeving wel veel veranderd. Vanaf october 1994 tot mei 1945 heeft
vooral het zuidelijk gedeelte van de binnenstad ernstig te lijden gehad van
beschietingen door de geallieerden, die in de Betuwe reeds heer en meester waren
geworden. Bijna de gehele zuidelijke gevelrij van de Markt en van het Kerkplein-
zuid zijn compleet in puin geschoten. Als door een wonder echter is het
waaggebouw vrijwel ongeschonden gebleven.

Wederopbouw 1946

Er gelden voor Rhenen met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog twee
wederopbouwplannen. Het eerste plan stamt uit 1940, toen na de verwoesting van
de binnenstad en wijde omgeving, een groots 'Plan voor den Wederopbouw' werd
opgesteld. Als een van de grote uitzonderingen in Nederland is Rhenen toen reeds
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tijdens de Duitse bezetting, onder leiding van Ir. C. Pouderoyen, grotendeels
wederopgebouwd.
Na de bevrijding in mei 1945 bleek, dat er opnieuw zeer veel werk aan de winkel
was. Gelukkig kon men nog profiteren van de aanwezigheid van twee belangrijke
architecten: de reeds genoemde stedenbouwkundige Ir. C. Pouderoyen en de
architect J.B. Van der Haar, die reeds vóór de oorlog in Rhenen gewerkt had. Hij
tekende in 1934 onder meer de Wilhelmina-Mavo. Pouderoyen was
verantwoordelijk voor de gehele wederopbouw van het plan 1940. Belangrijke
aspecten van het Plan 1946 waren een terugbrengen van het raadhuis naar de Markt,
het verbreden van dit plein door de rooilijn van de zuidelijke gevelwand een eind
naar het zuiden te verplaatsen. Ook de restauratie van het oude waaggebouw maakte
deel uit van dit plan. De oude pomp, die bezweken was, wilde men door een nieuwe
vervangen.
Uit de bij het Plan 1946 behorende toelichtende tekst, die eind 1947 nog aangevuld
werd, citeer ik het volgende:
Ten Oosten van het Kerkplein bevindt zich de Vischmarkt, het centrum van dit
stadsgedeelte. De Zuidwand van de
markt zal iets worden teruggeplaatst,
waardoor het Marktplein ruimer wordt
en wat vorm en grootte betreft beter bij
de verdere omgeving aansluit. De
belangrijke verruiming van de
stadskern, welke in het plan 1940 is
vastgelegd en uitgevoerd, wordt
hiermede in het plan 1946 op
bescheiden schaal voortgezet.
Voor de verwezenlijking van de nieuw

ontworpen bouwblokken aan de
Zuidzijde van het kerkplein en de
Vismarkt, waartussen (als verlenging
van de Kerkstraat) een nieuw straatje is
ontworpen, dienen twee beschadigde
woonhuizen en een pakhuis met woning
onteigend te worden. De kosten voort-
vloeiende uit de onteigening van de
percelen 990 en 991 worden echter niet
als wederopbouwkosten aanvaard.
Aan de Noordwand van de Vischmarkt Drukte op de Markt, vermoedelijk tijdens de

i . j . JT • i visverkoon De toren en het gehele dak van deis het voormalige raadhuis gelegen en „ ,F, . . .„' K ,,., . ,° & & Cunerakerk zijn m 1897 na een blikseminslag
daarnaast aan de Westzijde de oude verbrand. (Foto Stark, ca. 1900).
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De Waag. anno 1909. Het oorspronkelijke dakkapelletje is reeds verdwenen. Rechts het pand van Oldenhof (perc. 263). (Foto B. G. Ramspek).
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De Markt na de beschietingen van 1944/1945, foto genomen vanuit perceel 263. (Foto J. G. Koekoek Sr.).
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stadswaag. Tegen de waag is een winkelhuis gebouwd', waardoor het koor van de
Cunerakerk ernstig in het gedrang is gekomen. Het is gewenst dit winkelhuis te
verwijderen. Dit zal bovendien tot resultaat hebben, dat de waag beter tot zijn recht
komt en er zal ook meer contact ontstaan tussen de omgeving van de kerk en de
Vischmarkt, hetgeen door Monumentenzorg, na bezichtiging ter plaatse, is beaamd.
De kosten, voortvloeiende uit deze onteigening (perceel 263) worden echter niet als
wederopbouwkosten aanvaard.
Daar de omgeving van de Vismarkt in de toekomst geheel vernieuwd zal worden,

ligt het in de bedoeling t.z.t. het voormalige raadhuis geheel te restaureren en uit te
breiden, zodat de gehele gemeentelijke dienst daar in de toekomst zal kunnen
worden ondergebracht.
In het oorspronkelijke plan staat onder meer nog de volgende tekst, die in het
uiteindelijke plan niet is opgenomen:
De moderne bebouwing van nu vraagt een ruimer stadsbeeld dan het oude Rhenen
te zien gaf. Dit is te belangrijker omdat in dit plan rekening is gehouden met de
restauratie van het voormalige raadhuis, (waarvoor Monumentenzorg steun
toezegde) en de uitbreiding daarvan, zodat de gehele gemeentelijke daar in de
toekomst onder gebracht zal kunnen worden. Reeds in 1940 is er over gedacht het
Raadhuis weer op zijn oude plaats terug te brengen. Toen is daarvan een schetsplan
gemaakt waaruit de mogelijkheid is gebleken. Het nu in gebruik zijnde raadhuis is
te klein en staat minder gunstig naast de stadskern.
Tóen echter was de omgeving van de Vischmarkt nog een vervallen stadsdeel en zou

het nieuwe raadhuis daar in een minder gunstige omgeving zijn komen staan. Nu
deze omgeving geheel vernieuwd zal worden is terugbrengen van het raadhuis naar
de oude plaats wel haast vanzelfsprekend. De vergissing, die in 1924 gemaakt werd
door de verplaatsing van het raadhuis, wordt hierdoor hersteld. Het opnieuw in
verval geraken van dit stadsdeel zal er door worden verhinderd en het zal de oude
stadskern weer tot een schone rationeel ingedeelde nederzetting maken
Bij het maken van dit plan is regelmatig overleg gepleegd met het gemeentebestuur
van Rhenen. De wensen, welke daarbij naar voren kwamen, zijn in dit plan neerge-
legd, zowel voor het verwoeste, als voor het te saneren stadsgedeelte.
Hierbij treedt vooral het Raadhuisplan op de voorgrond. Naar het oordeel van het
Gemeentebestuur is de uitvoering van dit plan onvermijdelijk. Ook naar ons oordeel
is het slagen van dit wederopbouwplan afhankelijk van het daar in al of niet
betrekken van het Raadhuis, hetgeen wij dan ook in de aandacht van Uw college
aanbevelen.
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De onderaardse gangen, tevoorschijn gekomen bij de reconstructie volgens het Plan 1946. (1947, Foto
J.G. Koekoek Sr.).
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De Markt met Stadhuis en Cunerakerk, tekening door Jan de Bcijer, ca. 1745 (Mits. Boymans-Van
Beuningen, Rotterdam).
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Het Oude Raadhuis, in volle glorie na de laatste restauratie van 1976. Foto J. Combrink, ca. 1980).
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In december 1946 werd dit plan aan de
Rhenense gemeenteraad aangeboden
en het werd in januari 1947 door een
commissie van Gedeputeerde Staten
met de gemeente Rhenen besproken.
Een belangrijk onderdeel van dit plan
was de vestiging van het nieuwe
gemeentehuis in het oude Raadhuis.
Het gemeentebestuur was het niet eens
met het plan, want zij wilde unaniem
een fors gebouw met een behoorlijk
front aan de Marktzijde. Het waagge-
bouw zou een andere bestemming krij-
gen, namelijk een gebruik als garage,
of tot vestiging van de Oudheidkamer.
Nadat in de vergadering van het
Rhenense college van B&W verslag
was gedaan van deze vergadering,
merkte de waarnemend burgemeester
Luiting Maten op, dat de eenstemmig-
heid ten aanzien van de vestiging van
het gemeentehuis aan de Markt niet
voor hemzelf gold. Hij was van mening
dat de bestaande plaats aan de Herenstraat, mede gezien de uitbreidingsmogelijk-
heden en als centrum met mooi uitzicht, de voorkeur verdiende. Hij wilde zijn
mening echter niet op de voorgrond plaatsen, maar de nieuw te benoemen burge-
meester (Jhr. Mr. L.H.N.F.M. Bosch Ridder van Rosenthal) moest zeker zijn oordeel
kunnen geven. Later bleek, dat ook de provincie het verplaatsten van het raadhuis
raadzaam achtte. Wel was men van mening, dat een te massaal gebouwen-complex
zich met de schaal van de aan de Markt ontworpen bebouwing kwalijk zou kunnen
verdragen. De provincie had ernstige bedenkingen, de Waag als garage in gebruik
te willen nemen. Het verdiende een waardiger bestemming, en het onderbrengen
van bijvoorbeeld de Oudheidkamer zou men zeer toejuichen.
Het Plan werd in november 1947 door het Ministerie van Wederopbouw en
Volkshuisvesting goedgekeurd en het Ministerie van Financiën zegde een
rijksbijdrage toe.

De originele bouwtekening door de Amsterdamse
stadstimmerman en architect Hendrik van Zoelen,
1737.



De Cunerukerk omstreeks 1935. Het dak is door hrund verwoest. (Foto Monumentenzorg) 
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Het Ministerie gaf in een brief van november 1948 nog een omschrijving van de
openbare werken binnen de Ie urgentie:

b. Vismarkt.
1) Het aanleggen van rond 315 m2 rijweg met klinkerbestrating.
2) Het aanleggen van rond 65 m2 trottoir.
3) Het plaatsen van rond 70 m trottoirband.
4) Het herstraten, met afkomend materiaal, van de Markt tot een oppervlakte

van rond 660 m2.

c. Kerkplein van de Vismarkt af tot de reeds uitgevoerde eventueel in uitvoering
zijnde delen van de Veemarkt en het Noord-Kerkplein; met inbegrip van het
voetpad tussen de kerk en de Waag.
1) Het aanleggen van rond 560 m2 rijweg met klinkerbestrating.
2) Het aanleggen van rond 60 m2 trottoir van klinkers.
3) Het plaatsen van rond 70 m trottoirband.
4) Het herstraten van rond 300 m2 met veldkeien.

N.B. In verband met het geringe hoogteverschil wordt een keermuur langs
de Zuidzijde van de kerk niet nodig geacht, terwijl voor de bestrating van
het gedeelte in de Zuid-Westhoek buiten de verkeersweg volstaan zal
kunnen worden met een bestrating van veldkeien, afkomstig uit de thans
bestaande weg.

(Met de veemarkt werd bedoeld het westelijk deel van de Koningshof, waar vóór de
oorlog al veemarkten werden gehouden, en waar men na de oorlog mee dacht door
te gaan. Dit is uiteindelijk niet meer doorgegaan.).

Tn grote trekken is toen met de wederopbouw een aanvang gemaakt. In 1948 werd
de noordzijde van het Kerkplein gebouwd en er werden jonge boompjes geplant
langs de noord- en oostzijde van de Cunerakerk. Bij deze werkzaamheden zijn in de
Torenstraat resten van middeleeuwse onderaardse gangen te voorschijn gekomen.
Deze gangen liepen indertijd van het Agnietenklooster naar de kerk, zodat de
kloosterlingen voor het volk ongezien vanuit het klooster de kerkdiensten in de
Cunerakerk konden bijwonen. Men heeft toen helaas niets met deze gangen gedaan,
ze werden zelfs niet eens opgemeten.
Tot zover de Wederopbouw.

Na verloop van vele jaren bleek, dat de inrichting van het oude stadscentrum niet
meer voldeed. Toen dan ook enkele jaren geleden geconstateerd werd, dat er in de
binnenstad op een aantal plaatsen rioolvervanging en straat-onderhoud noodzakelijk
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was, besloot de gemeente om van deze gelegenheid gebruik te maken, en de
woonomgeving meer aan te passen aan het karakter van de bebouwing van de
'historische stad'. Met dit laatste wordt het stadsgedeelte bedoeld, dat omgrensd
wordt door Koningshof, Doelenwal, Keldermanspad ten zuiden van de Fred. v.d.
Paltshof, Herenstraat, en aan de noordzijde van deze weg omgrensd door de Oude
Veenendaalseweg-zuid, Bantuinweg, Molenstraat, Muntstraat. De gemeente stelde
daartoe een projectvoorstel op, waarin onder meer rekening was gehouden met een
begeleidingsgroep en een inspraakprocedure en een adviesbureau.
In october 1997 werd door het Bureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw
Buijs en Van der Vliet te 's- Hertogenbosch een structuurvisie gepresenteerd, waarin
rekening was gehouden met de wensen van de gemeente, de bestaande
bestemmings-, structuurplannen en visies, en de uitslagen van de in de binnenstad
gehouden enquête en door de begeleidingsgroep gegeven randvoorwaarden en
uitgangspunten.
De begeleidingsgroep had, naast een 12-tal randvoorwaarden, het volgende doel
geformuleerd:
Het terugbrengen van de bij de woningen van de boven- en benedenstad behorende
sfeer door middel van het veranderen van de openbare ruimte. Hierbij zal een
duidelijke overgang moeten worden gecreëerd van het moderne centrum naar het
historische gedeelte'.
De respons op de enquête was teleurstellend laag: 16% van de 500 geënquêteerde
inwoners heeft gereageerd. De meeste reacties betroffen het verkeer, parkeren en
schoonhouden van de buurt.
Uit de begeleidingsgroep kwam onder meer de wens naar voren, rond de
Cunerakerk weer de historische situatie te creëren en het groen en de bomen te
saneren. Het Oude Raadhuis diende meer een geheel te worden met de omgeving.
Het vroegere waaggebouw zou weer in ere dienen te worden hersteld, hetgeen werd
ondersteund door de Hervormde gemeente, die dringend behoefte had aan een
aanvulling op de multifunctionele functies van het kerkgebouw.
In de structuurvisie van het bureau Buijs en Van der Vliet werd een analyse van het
bestaande centrum gegeven, waarin een duidelijk onderscheid naar voren komt
tussen de bovenstad met een concentratie aan winkels en de benedenstad met een
woonfunctie. Dit onderscheid uit zich in het bijzonder in het verschil in sfeer en de
verkeersdrukte. Beide delen zijn min of meer van elkaar gescheiden door de drukke
verkeersader. Aan beide zijden van deze ader liggen de vroegere stadspoorten, die
in het nieuwe plan meer zouden moeten worden gemarkeerd, bijvoorbeeld door
middel van bomenpartijen. Verdere adviezen, die voornamelijk de benedenstad
betroffen, luiden: de eenvoud en soberheid van het bestaande straatbeeld handhaven;
zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande materialen; gebruik maken van
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gebakken materialen, hetgeen beter bij de 'historische' sfeer van Rhenen past en ook
behoort bij een stad aan de rivier; het terugbrengen van de stoepen in de
woonstraten, als (architectonische) plint voor de gebouwen; het verschil tussen
bovenstad (winkels) en benedenstad (wonen) versterken; het accentueren van de
hoogteverschillen in de straten; herstel van het historisch patroon van de ruimte
rondom de Cunerakerk (herbouw Waaggebouw); het Koningshof niet als
parkeerplaats inrichten, maar door middel van bomen een efficiënter parkeren
mogelijk te maken.
Een belangrijk aspect van de uitvoering ligt in de aan te brengen bestratings-
patronen. Door een juist gebruik te maken van diverse soorten en kleuren bakstenen,
en door een variatie in het verband aan te brengen, kan een levendig stratenpatroon
worden bereikt. In verband met de kosten zal een gepast gebruik moeten worden
gemaakt van grijze betontegels in plaats van gebakken materiaal.

Tijdens de planvorming van de reconstructie Oude Binnenstad, is de Historische
Vereniging op het idee gekomen, de aandacht te vestigen op de restanten van de
oude onderaardse gang van het Agnietenklooster naar de kerk . Daartoe zou boven
een klein gedeelte van deze gang een opening in het wegdek gemaakt moeten
worden, die dan door een dikke glazen plaat zou moeten worden afgesloten. Een
ingebouwde electrische verlichting zou daarbij dit stuk gang duidelijk moeten
bijlichten. De gemeente heeft dit idee zeer positief overgenomen. Bij de uitwerking
is echter gebleken, dat de uitvoering van het idee nogal problematisch is. Er zou veel
condens tegen de onderzijde van de plaat ontstaan, en de kans op vernieling is ook
niet gering. Bovendien deed de vraag zich voor, wie de plaat regelmatig zou
schoonhouden. Daarom is, in overleg met de Historische Vereniging, besloten een
andere oplossing te kiezen. Omdat namelijk de onderaardse gang in de vorm van
een wenteltrap voortgezet wordt in een klein torentje, dat indertijd tegen de
noordwesthoek van de Cunerakerk is aangebouwd, kan via een klein venster in dit
torentje toch iets uit het verleden van deze gang zichtbaar worden gemaakt. Tegen
dit torentje is een stalen trapje aangebracht, waarbij een bewegingsmelder voor
verlichting in het torentje zorg draagt, zodra iemand door het venster wil kijken.
Ook binnen, in de kerk, is er nog wat te zien. Van de onderaardse gang zijn enkele
meters nog te betreden, een klein restant van een gangenstelsel dat zijn weerga in
Rhenen niet heeft gekend.

1 In de oorspronkelijke tekst staat geschreven: Op een kwade dag is tegen de waag
een winkelhuis gebouwd, waardoor ....



Onder het Píun voor de Wederophuuw 1946 viel, nuu>t een reconsirilctie van hetplem rondonz de Cnnerakerk, ook de herhouw vun de woningen aan 
het Kerkplein-noord (Foto J G Koekoek Sr , 1947) 
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Het kooi- van de Cunerakerk m 1957.
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