
OUDE WOONHUIZEN AAN DE WEVERSTRAAT

Zoals velen van de lezers -veelal ingezetenen van Rhenen-
zullen weten heeft Rhenen een turbulente geschiedenis ge-
had, met name in de laatste wereldoorlog.
Asl stadje was Rhenen niet zo belangrijk: In de middel-
eeuwen had het als ommuurde vesting-grensstad van het bis-
dom Utrecht vorm gekregen. Daardoor heeft Rhenen een be-
scheiden stedebouwkundige ontwikkeling gehad die, naast
agrarische aspecten, een kleinstedelijk karakter te zien
gaf. Dit stedelijke karakter is zeer goed waar te nemen op
de vele prenten en foto's gewijd aan de binnenstad in het
boek "Achter Berg en Rijn" van de hr. Deys.

Zou de tweede wereldoorlog aan Rhenen voorbijgegaan zijn,
dan zou zonder enige twijfel Rhenen's binnenstad naar de
huidige normen en inzichten in aanmerking gekomen zijn om
in de lijst van Beschermde Stads- en Dorpsgezichten opge-
nomen te worden. Doch de oorlog heeft fors toegeslagen.
Veel was er in de binnenstad verwoest, hoewel de grote
monumenten als Cuneratoren en -kerk, het Oude Raadhuis en
de molen behouden bleven, zij het meer of minder bescha-
digd. Van de kleinere oude gebouwen, zoals woonhuizen,
was met name aan de Herenstraat en de Fred. van de Palts-
hof, weinig meer over. En dat weinige is na de oorlog
stillekens aan verdwenen. Gedacht moet worden aan de be-
schadigde Gasthuiskapel, de Waag en het hiernaast liggende
pand van Oosterhof. Ook een tweetal waardevolle panden aan
de Rijnstraat - het oude Huis met de Klopper en het naast-
liggende pand - zijn met de bouw van de brandweerkazerne
verdwenen.
Toch resten er nog een viertal op zich zeer waardevolle
oude woonhuizen, die oorlog en naoorlogse vernieuwings-
activiteiten doorstaan hebben! Toen in de zestiger jaren
een Monumentenlijst door de Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg werd samengesteld, waren o.a. de Waag en de Gasthuis-
kapel reeds verdwenen, doch de bedoelde huisjes Wever-
straat 31 t/m 37 zijn toen om zéér onbegrijpelijke redenen
niet opgenomen'. Bij het recent uitgevoerde voorlopige on-
derzoek blijkt nr. 33 - nu het minst spectaculair - het
oudste huisje van deze vier te zijn, waarschijnlijk uit
het begin van de 16e eeuw. Weverstraat nr. 31 en de nrs.
35 en 37 zijn hierna gebouwd in de loop van de 17e en l8e
eeuw.



Intussen is begin 1981 de Historische Vereniging Oudheid-
kamer Rhenen e.o. weer tot leven gewekt. Binnen het be-
stuur kregen kort hierna de huisjes aan de Weverstraat'
de nodige aandacht. Begin 1982 heeft het bestuur contact
gezocht met de voor dit project samenwerkende architecten
Mazzola en Zweers om door hen een plan tot renovatie te
laten maken. Nadat in overleg met de toenmalige wethouder
enige randvoorwaarden besproken zijn, gingen beide heren
aan het werk. Na veel studie, onderzoek en overleg is be-
gin 1983 het plan tot stand gekomen voor de rehabilitatie
van de Weverstraat-panden onder de toepasselijke titel:
"Een Rhenovatie Weverstraat 31 t/m 39 Rhenen".
Dit plan behelst een achttal kleine wooneenheden voor één-
en tweepersoonshuishoudens, ingevat in de voormalige vier
huizen. Dit plan kwam in nauw overleg met de Provinciale
Directie Volkshuisvesting en de Dienst Gemeentewerken tot
stand, een en ander om zo gunstig mogelijke financierings-
mogelijkheden te verkrijgen. Het betreft - zoals boven
reeds gememoreerd - geen officieel geregistreerde monu-
menten en daardoor kan in de huidige situatie op geen en-
kele wijze op restauratie-subsidie gerekend worden.

Het plan gaat uit van behoud van de voorgevels, herbouw
van de linkerzijgevel, het bestaande dakvolume aan de
voorzijde en hierachter volledige nieuwbouw met een acht-
tal vrij uniforme wooneenheden, waardoor de mogelijkheden
om bijdragen te verkrijgen voor deze kleine woningen vrij
groot worden geacht. De voorgevels zouden daarbij zo een-
voudig mogelijk gerenoveerd/gerestaureerd worden. Men zie
hiertoe de tekening en vergelijke deze met de werkelijk-
heid .
Al deze wetenswaardigheden waren weliswaar nog niet alle
bekend, doch de 17e tot vroeg 19e eeuwse gevelarchitectuur
was velen in Rhenen al opgevallen. Dit bracht de Werkgroep
Milieubeheer Rhenen er toe in 1975 een eerste poging te
wagen deze 4 huisjes via een verzoek aan Gedeputeerde Sta-
ten van Utrecht op de Monumentenlijst te krijgen om o.a.
grotere financiële waarborgen te verschaffen voor behoud
en herstel van deze panden. Dit heeft in 1975 echter niet
mogen baten. Wel is door de Gemeente Rhenen toen de sug-.
gestie gedaan genoemde pandjes "op te nemen op een gemeen-
telijke lijst, welke opgemaakt wordt ingevolge een vast te
stellen monumentenverordening", zoals een zin luidt uit
een brief van 10 december 1975 aan de Werkgroep Milieube-
heer Rhenen.



Het gehele plan - fraai gebundeld in een 12-tal A-3 bladen
is op 22 juni 1983 aan het Gemeentebestuur aangeboden uit
naam van de Historische Vereniging, waarbij de hr. Mazzola
het plan aan burgemeester Schoonderbeek overhandigde.
Thans bleef het wachten op een officiële reactie van het
College van B & W, nadat alle technische en financiële
aspecten van het plan grondig bestudeerd waren. Het be-
stuur en de beide architecten hoopten dat het goed voor-
bereide plan niet alleen in goede aarde zou vallen, doch
ook in een nabije toekomst uitgevoerd kon worden, waarbij
de beide architecten wellicht ook in te schakelen waren.

Helaas, het Gemeentebestuur heeft anders besloten. Men
wilde om verschillende redenen liever de vier woningen
handhaven, waarbij ook de problematiek rond de tijdelijke
ontruiming van de nrs. 35 en 37 een rol speelde, evenals
het verkrijgen van nr. 33, dat nog niet in bezit is van de
Stichting Het Gast- en Weeshuis.
Wij hopen, dat het maken van het plan er toe mag hebben-
bijgedragen, dat het stadsgezicht ter plaatse - gezien ook
de recent gerenoveerde Weverstraat - tot in lengte van
jaren behouden kan blijven.

H.E. Dekhuyzen
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