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De ontstaansgeschiedenis van Hotel “Het Wapen 
van Hardenbroek” te Rhenen

Dick en Gerrit Laheij.

De voorgeschiedenis

Door het wel zeer forse oorlogsgeweld in de meidagen van 1940 werd een groot 
deel van de oude binnenstad van het stadje Rhenen in puin gelegd. Van de aanwe-
zige 1.600 huizen werd 12% geheel vernietigd, en 42% zwaar beschadigd doch 
als herstelbaar gekwalificeerd. Van het winkelhart van het stadje - gelegen rond de 
Herenstraat en het Frederik van der Paltshof - was nauwelijks meer iets over.
Alras werd begonnen met de opruimwerkzaamheden, een schier onmogelijke 
taak, welke toch moest worden aangepakt, zeker met de beperkte middelen welke 
nog ter beschikking stonden. Paard en wagen en veel handkracht werden voortva-
rend ingezet, ondanks de transportproblemen voor zowel afvoer van het puin, als 
aanvoer van bouwmaterialen voor de wederopbouw. Het puin uit de stad werd via 
een smalspoor op kieplorries door mensen naar het Paardenveld geduwd. Daar was 
een diep gat, waar een meubelfabriek had gestaan die, zoals veel bedrijven in de 
crisistijd, afgebrand was. Dit gat kon nu ook mooi opgevuld worden: maak van een 
nood een deugd.
Door de landelijke, regionale en plaatselijke overheden werden werkgroepen geor-
ganiseerd welke de plannen voor de opruimwerkzaamheden en de op- en nieuw-
bouw in kaart moesten brengen. Ook met aannemers (combinaties) werd getracht 
invulling te geven aan deze plannen.
Zo werd er tevens gezocht naar mogelijkheden om het centrum van Rhenen breder 
en beter toegankelijk te maken, zodat er ruimte ontstond voor openbaar vervoer 
(tramrails), nieuwe winkelvoorzieningen en een soort van centrumfunctie.
De verschillende bouwlocaties werden in kaart gebracht en verdeeld onder de 
beschikbare architecten en aannemers om daardoor een zo efficiënt mogelijke 
aanpak te garanderen.

Het nieuwe plan

Binnen deze plannen werd op de - thans lager gelegen - zuidzijde van het Frederik 
van der Paltshof, hoek Kruisstraat een (nieuw te ontwikkelen) horecabedrijf 
gepland, oorspronkelijk bedoeld om het hotel “De Koning van Denemarken” te 
vervangen. Het oude hotel was in de Meidagen afgebrand. De heer Hendrik de 
Roder, de toenmalige eigenaar vond het nieuwe plan voor hem te groot en te 
modern en bleef liever in het bestaande noodgebouw. Later is op de plaats van het 
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noodgebouw een nieuwe “Koning van Denemarken” gekomen. Dus werd er voor de 
nieuwe plannen aan het Frederik van der Paltshof een nieuwe exploitant gezocht.
Hendrik Laheij, in die tijd werkzaam als oberkelner in hotel “De Grebbe”, zag dit als 
zijn kans op de realisatie van een al lang bestaande wens, om ooit nog eens zelfstan-
dig ondernemer te kunnen worden, zeker nu het pand van zijn huidige werkgever bij 
de oorlogshandelingen totaal verwoest was. Als bijkomend voordeel was de subsidie 
voor de wederopbouw een welkome aanvulling op de financiering, waardoor de 
plannen meer realiteitswaarde kregen.
Door architect Rouville de Meux werd een plan ontwikkeld, welke na de nodige 
aanpassingen als inpasbaar door de Gemeente-instanties werd gekwalificeerd. 
Aannemer Klaassen kon aan de klus beginnen in combinatie met de herbouw van 
de panden ten oosten van het horecabedrijf, waar later de kapperszaak van Ries van 
Ingen, de apotheek en de kruidenierswinkel van de Groot zouden komen. Door de 
Gemeente werd de wens om een poortgebouw over de Kruisstraat en de panden ten 
westen daarvan te ontwikkelen nog even op de lange baan geschoven.
In de tweede helft van 1942 werd de bouw aangepakt en in november 1943 kon 
het bedrijf aan de opdrachtgever Hendrik Laheij worden opgeleverd. Aan de weste-
lijke zijgevel was het pand op de eerste verdieping nog niet definitief afgewerkt, 
aangezien hier de mogelijkheid was opengehouden om in een latere fase het eerder 
besproken poortgebouw aan te kunnen laten sluiten op de bestaande bouw. 

Hotel “Laheij” zoals het er uitzag eind veertiger jaren van de 20ste eeuw. Duidelijk zichtbaar is dat 

aan de westzijde van het pand een nog onbebouwd stuk grond braak ligt.
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Het hotel-café-restaurant (met zalenfaciliteit) ging van start onder de naam Hotel 
“Laheij”, aangezien de naam “Koning van Denemarken” niet gevoerd mocht 
worden.
Hendrik Laheij was in die tijd een enthousiast bezoeker van verkopingen en veilin-
gen en daar kreeg hij in die tijd de kans om voor een paar gulden de volledige 
horecavergunning van vóór 1900 van de firma Isaac v.d.Waal (een zaak in kolo-
niale waren en slijterij) over te nemen. Zodoende kon aan het horecabedrijf ook nog 
een slijterij toegevoegd worden.

Door de oorlogssituatie, welke Rhenen bepaald niet 
heeft gespaard, werd in die eerste roerige jaren het hotel 
- nadat de bewoners waren geëvacueerd naar Veenendaal 
- eerst gebruikt door de Wehrmacht als onderkomen 
voor de staf en na de bevrijding werd het gevorderd door 
het Canadese leger.
In de tweede helft van 1945 normaliseerde de situatie 
zich in ons land en kwam ook het hotel weer in wat 
rustiger vaarwater.
Het horecabedrijf (annex slijterij) werd veelvuldig benut 
door verenigingen en clubs, zelfs werden er een aantal 

jaren op de zondagochtend kerkdiensten in de achterzaal gehouden. Ook hebben vele 
Rhenenaren er hun huwelijksfeest gevierd, zoals in het gastenboek nog is te lezen.
In de naoorlogse jaren kwam bij Hendrik Laheij het idee op om het hotel een 
meer waardige naam te gunnen en uit respect voor de toenmalige burgemeester 
Baron d’Aumale van Hardenbroek, koos hij voor de naam Hotel “Het Wapen van 
Hardenbroek”. Een naam die tot het einde toe werd gevoerd. Om nog meer cachet aan 
de zaak te geven werd aan een beeldhouder opdracht gegeven een beeldhouwwerk 
te maken voorstellende het familiewapen van de van Hardenbroeks, welke boven de 
entree van het hotel in de muur werd bevestigd.

Nadat het pand zijn hotelfunctie had 
verloren werd door de toenmalige eige-
naar het beeldhouwwerk verwijderd 
en het is - volgens geruchten - terecht 
gekomen in de tuin van aannemer 
Klaassen.
In de jaren vijftig werd het door de 
Gemeente wenselijk geacht de lege plek 
ten westen van het hotel op te vullen 
met nieuwbouwwinkels en werd tevens 

Een ontwerptekening van het wapen zoals dit boven 

de ingang van het hotel geplaatst werd.
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de oude wens voor een poortgebouw over de Kruisstraat weer actueel. Plannen werden 
gemaakt, voorgelegd en bijgesteld. Maar tenslotte kwam er toch toestemming en kon 
de realisatie een aanvang nemen.
Er werden een drietal winkels gepland, waar na de bouwfase een banketbakker 
(Baars),een schoenwinkel annex reparateur (v. Breda) en een bakker (v.d. Berg) zouden 
worden gevestigd, aansluitend aan de oostzijde van het pand van Muziekwinkel Piet 
Hoolhorst. 
Het poortgebouw zou aan gaan sluiten op het hotel. Op de 1ste verdieping werd een 
bedrijfswoning gevestigd ten behoeve van de kok (Chef Hardorff en zijn vrouw) van 
het hotel en op de 2e verdieping kwamen 3 slaapkamers met een gangverbinding 
welke aansloot op het hotel.
In de gevel van het poortgebouw aan het Frederik van der Paltshof zitten nog twee 
beeldjes, voorstellende een steigerend paard (de biljartclub en een leverancier hadden 
de naam: “De Grauwe Hengst”) en een afbeelding van een kok.

Het hotel is door de familie Laheij geexploiteerd tot medio 1958, waarna de heer 
van Erp het overnam, die het pand later weer verkocht. Er heeft een aantal jaren een 
vestiging van Albert Heijn in gezeten, waarna er het huidige filiaal van uitgevers-
bedrijf Bruna in werd gevestigd.

Het uiteindelijke resultaat. Het hotel met boven de ingang het beeldhouwwerk en  een poortgebouw, 

welk van het Frederik v.d. Paltshof toegang gaf naar de Kruisstraat.

Boven de linker en rechter toog van het poortgebouw zijn de ingemetselde beeldjes zichtbaar.




