
De Koning van Denemarken.

Koning Christiaan II (1481-1559) was van 1506 tot 1512 onder-
koning van Noorwegen, waar hij te Bergen de Hollandse Dyveke
leerde kennen. Zij was een dochter van de Herbergierster
Sigbrit. Dyveke kreeg als zijn maitresse grote invloed op zijn
regeringsbeleid. Christiaan II werd in 1513 door de Rijksraden
tot Koning gekozen in Denemarken, Noorwegen en Zweden. Toen
Dyveke in 1517 stierf, beschuldigde Sigbrit 's koningsvijanden
ervan haar te hebben vergiftigd.
In 1523 volgde een opstand, die hem noopte de wijk te nemen
naar de landen van zijn zwager Karel V (broer van zijn gemalin
Elisabeth). Hij kwam in 1523 in Veere (Zeeland) aan land.
Hij vestigde zich met zijn gezin en Sigbrit te Lier in Brabant.
Alhoewel hij reeds in 1521 een bezoek aan de Nederlanden heeft
gebracht, zou hij op een van zijn zwerftochten in 1531 vertoefd
hebben in een"Herberg in het Centrum van de Stad Rhenen".
Hetzelfde jaar ging hij terug naar Denemarken, waar hij werd
opgepakt en in een gevangenis werd gezet. Hij werd ziek en
stierf in een gevangenis te Kalundborg op 25 januari 1559.

Door het bezoek vereerd en als handig zakenman, gaf de herbergier
zijn logement de naam "De Koninck van Denmercken". Als herberg
was "De Koning van Densmarken" in 1531 dus al aanwezig en is
dus waarschijnlijk van oudere datum.
In een akte van 21 oktober 1691 spreekt men van een overdracht
van een "huijsing, stallinge, schuer, bakhuys en mestvaelt".
Dus een boerderij} die tevens herberg was, met op een uithang-
bord "De Koninck van Denmercken, waarschijnlijk vergezeld van
diens meer of minder gelukkig uitgevallen conterfeitsel van
Christiaan II.

Men mag aannemen, dat het huis tot -H de eerste helft van de
16e eeuw, niet alleen deel uitmaakte, maar ook het centrum
heeft gevormd van de Tinsgoederen van de Van Hemert's, die
daarna zijn overgegaan naar het geslacht Van Renen.
Het was een gewoon middeleeuws verschijnsel, dat ook de zadel-
hofstad c.q. het hoofdhof, wat de "Koning van Denemarken'was,
óók tinsplichtig was. Eind 18e en begin 19e eeuw, wordt het
niet meer als zadelhofstad aangediend. De zitdagen aldaar,
tot de ontvangst der tinsen, behoorden tot het verleden.
Op 22 juli 1741 wordt "De Koning van Denemarken" nog wel om-
schreven "zijnde deze huijsinge de sadelhofstad of zitplaats
van de successeuren van Jonker Huijbert Vonk van Lynden".

Op een afbeelding (Achter Berg en Rijn, afb. 19) van Andreas
Schelfhout "Westpoort te Rhenen", ziet men door de poort heen,
waarschijnlijk een gedeelte van de "Koning van Denemarken. Men
mag aannemen dat de prent dateert van voor 1831-



In de zomer van 1831 werd n.m. "De Boerenherberg aanmerkelijk
verbouwd en verfraaid en thans zeer doelmatig ingerigt om
fatsoenlijke lieden te kunnen ontvangen. Deszelfs uiterlijke
heeft door de opsiering van de voorpui met groote glazen, een
geheel ander aanzien bekomen. In eene der vertrekken, de ge-
wone gelagkamer, wordt donderdags de wekelijksche graanmarkt
gehouden en ook hebben er wel publieke veilingen plaats. Een
der bovenkamers is voor eene Sociëteit afgezonderd, die na de
herbouw van het huis door de gegoedste ingezetenen der stad
is opgerigt".
Na de verbouwing van 1831 herinnerde de voorgevel in niets
meer aan het logement, dat eerder een trapgevel had.
Ook de markgenoten "De Gebuurten van Dijk" hielden hier vanaf
1839 hun jaarvergaderingen.

In 1923 is door Prof. Dr. W. Van Iterson een onderzoek inge-
steld. Dit onderzoek wees uit, dat zich onder het gebouw,
drie onderling verbonden oude kelders bevonden, een bewijs
dat het huis in de loop der tijden was veTsroot met behulp
van aangrenzende percelen.
De tuin van het hotel liep voor 19̂ 0, nog door tot de plaats
waar vroeger de noordelijke stadsmuur had gestaan.

Schuin t.o. "De Koning van Denemarken", bevond zich het
Koetshuis(daar waar nu Autobedrijf de Rhoter is). Het Koets-
huis is gebouwd midden 18e eeuw en werd in de jaren van Haak-
man(l850) nog "Het Oude Klooster" genoemd.
Het zou gedeeltelijk gebouwd zijn op grondvesten van het
Augustijner Nonnenklooster.
Er liep een onderaardse gang vanaf de benedentuin, buiten de
Westpoort, onder de boventuin en het Koetshuis door, nog
verder was hij dichtgemetseld. Ook bevond zich hier een
grote, oude en diepe put.
In de voorzomer van 18̂ -5 zijn de oude met mos begroeide trappen,
die naar de boventuin leidden weggebroken.
Bij de bouw van het gebouw de Westpoort, werd de ingang her-
ontdekt. Zie Rhenen van Vestingstad tot Grebbestad door J.
Combrink blz. 46.
Prof. Dr. W. Van Iterson steld in het "Jaarboekte OUD
UTRECHT" van 1952, dat deze gang deel heeft uitgemaakt, van de
voormalige verdedigingswerken. Deze gang zou niets te maken
hebben, met de onderaardse gangen van de Agnieten.

In een verslag van de St. Bernulphus Gilde uit Utrecht, over
een uitstapje naar Rhenen, in 1886, hetvolgende; "Zij betraden
de ruime balkons van het voor dezen dag openstaande Societeits-
gebouw", verder; "Maar - de mensch heeft veelvuldige behoeften
en in de groote zaal van de Sociëteit v/aren wij weldra om de
groote, lange tafel geschaard en gebruikten een twaalfuurtje.
Een dampend stuk rundvleesch maakte aan de traditionele aan-
gekleede boterham een gelukkige concurrentie enz.".
Hier wordt duidelijk de zaal boven het Koetshuis bedoeld.



Gezicht op "'t Hoff" met links het eerste postkantoor van
Rhenen, en rechts de stalhouderij behorende bij het hotel
"De Koning van Denemarken",

Hotel "De Koning van Denemarken" omstreeks 1900.



De zaal werd rond 1900 "De Zaal van Altena" genoemd, naar de
toenmalige eigenaar van "De Koning van Denemarken".
In die en latere jaren werden hier uitvoeringen, dansavonden
etc. gehouden. Voor het koetshuis stond een pomp.
Het Koetshuis is in de meidagen van 19̂ 0 gespaard gebleven.
"De Koning van Denemarken", daarentegen werd geheel verwoest
en ging in vlammen op. Slechts enige antieke tegels en een
oud bierpompje werd«nuit de puinhopen gered.
De tegels hebben hun plaats gevonden in de schouw van het
huidige café/restaurant "De Koning van Denemarken".
Bij de wederopbouw van Rhenen, werd aan de toenmalige eigenaar
van het Hotel, de Heer de Roder, een andere plaats toegewezen,
even buiten de Utrechtse poort, aan de Noordzijde van de
Rijksweg. Ook deze grond behoorde eens aan de Abdij Deutz.

N, B. In de streekromans van de Rhenense schrijver Piet Terlouw,
"Mensen in een kleine wereld" en "De tijd zal het leren"
speelt "De Koning van Denemarken" een belangrijke rol. De romans
spelen zich ai, in de eerste helft van deze eeuw. Juni 1988
zal van zijn hand een historische roman verschijnen over de
lotgevallen van "Dyveke".
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