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Herinneringen aan de totstandkoming van het 
Bevrijdingsmonument aan de Herenstraat

H.P. Deys

Het moet ongeveer eind 1994 geweest zijn, toen de toenmalige burgemeester 
H.S. Top mij benaderde in verband met zijn idee, een oorlogsmonument voor 
de Rhenense burgers op te richten. Rhenen had reeds een groot herdenkings-
monument op de Erebegraafplaats, maar dit was en is specifiek een monument 
ter nagedachtenis van de gesneuvelde militaire slachtoffers. Aan de burgers 
dacht niemand, was zijn stelling.

Na enige gedachte-
nwisselingen werd 
geconcludeerd dat 
het plan inderdaad 
uitvoerbaar moest 
zijn. De gemeente 
had een klein ‘potje’ 
waaruit een deel van 
de kosten zou kunnen 
worden gefinancierd, 
en één van de plaat-
selijke banken zou 
worden benaderd 
met de vraag mee 
te willen doen aan 
de uitvoering ervan. 
Een plek was ook 
gauw gevonden. 
De ruimte onder-
aan het Koningin 
Elizabethplantsoen, 
tussen het toenmalig 
gemeentehuis (het 
oude jongensinter-
naat) en het Chinese 
restaurant aan de 
Herenstraat kwam, 
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vooral ook in symbolische zin, als beste locatie naar voren. Van daar uit name-
lijk was in de meidagen van 1940 de verwoesting van de Rhenense binnen-
stad begonnen. Weliswaar hadden een aantal woningen aan de Grebbeberg 
zwaar te lijden gehad van de strijd om de Grebbeberg, vanaf het Koningin 
Elizabethplantsoen echter was vrijwel de gehele toenmalige Heerenstraat en 
omgeving tot één puinhoop verworden. 

Wij zouden de directeur van de Rabobank benaderen met de vraag, of hij 
er voor voelde het plan financieel te ondersteunen. Een bespreking op het 
gemeenthuis volgde en hij bleek inderdaad bereid te zijn, zijn bestuur voor 
te stellen het idee financieel te ondersteunen. Na deze toezegging werd er 
gedacht aan een uitvoerend kunstenaar om een monument te kunnen realiseren. 
Ik kende uit mijn studententijd in Utrecht een beeldhouwer, die hoofdzakelijk 
in brons werkte, en ook in 1975 het beeld voor de nieuwe apotheek aan de 
Nieuwe Veenendaalseweg had gemaakt: Wout Maters.
Toen Wout benaderd werd was hij meteen enthousiast. De opdracht die hij 
kreeg luidde: iets te maken dat de wederopbouw van Rhenen moet uitbeelden. 
De enige voorwaarde was, dat het monument vandalisme-bestendig moest 
zijn. Hij zag het al voor zich: een stuk of wat brokken puin, en daarboven uit 
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iets dat omhoog zou rijzen. Hij verzamelde allerlei materialen en het meest 
geschikt bleek roestvrij staal.

Toen ik zo langzamerhand begon door te krijgen, hoe het monument er uit 
ging zien, herinnerde ik mij dat er in de Gijsbrecht van Vondel iets over een 
verwoeste stad werd gezegd. Bij De Slegte in Utrecht vond ik de Gijsbrecht, 
en ben daarin aan het lezen geslagen. Hierin vond ik de tekst, die uiteindelijk 
op de ‘puinhopen’ van het monument werd aangebracht:
‘AL LEIT DE STAD VERWOEST EN WIL DAER VAN NIET YZEN - ZY 
ZAL MET GROOTER GLANS UIT ASCH EN STOF VERRYZEN’. 
Op 5 mei 1995 werd het monument door burgemeester Top onthuld. Drie witte 
duiven werden losgelaten, die elk een van de kernen van de gemeente repre-
senteerden. De verwoeste stad wordt gesymboliseerd door enkele gebroken 
granietplaten, waarop de tekst van Vondel is ingehakt. Tussen deze platen rijst 
een rode kronkelende buis omhoog, die het vuur symboliseert, dat in mei 1940 
de binnenstad van Rhenen verwoest heeft. Daarnaast stijgt een dikkere, blank 
roestvrijstalen buis omhoog, die de nieuwe binnenstad voor moet stellen.
Thans, anno 2006, staat het monument er nog even fier bij als tijdens de 
onthulling. Er is niets aan vernield of met spuitbussen bevlekt. Er is echter één 
bedreiging: de naderende nieuwbouw en hiermee gepaard gaande herinrichting 
van de Binnenstad-oost. Daarbij bestaat de mogelijkheid, dat het monument 
verplaatst zal moeten worden. De gemeente is echter bereid om het uiterste te 
doen dit monument in te passen in de nieuwe plannen. Ik heb goede hoop dat 
er inderdaad een geslaagde oplossing zal worden gevonden voor een inpassing 
in de nieuwe entourage. 




