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Zomerpaleis voor de Winterkoning
te Rhenen

dan 200 personen, leiden.

´s Zomers verplaatsen zij hun hof

naar Rhenen. Het paleis daar is een

langgerekt gebouw met twee naar

achter uitstekende zijvleugels.

Opvallend genoeg liggen de

belangrijkste vertrekken aan de

voorzijde, naar de stad gericht en niet

georiënteerd op het mooie uitzicht

over de rivier. Ontelbare kristallen

kroonluchters verlichten de

marmeren vloeren, en de vele

portretten aan de met fluweel

beklede wanden.

Vaak zal Frederik het paleis niet

bezoeken; in 1632 overlijdt hij. Zijn

weduwe brengt er nog menige zomer

door tot zij in 1661, een jaar voor

haar dood, naar haar geboorteland

Engeland vertrekt. Het paleis staat

geruime tijd leeg, raakt in verval en

wordt tenslotte in 1812 afgebroken.

Het is 1630 als op de plek van het zojuist gesloopte

agnietenklooster midden in Rhenen, een sprookjesachtig

paleis voor de Winterkoning en -koningin verrijst. Met zijn

renaissancebouwstijl en de ligging op de Grebbenberg,

hoog boven de Rijn, herinnert het gebouw zijn vorstelijke

eigenaren aan het Slot in Heidelberg in de Palts.

Terug naar Heidelberg kunnen zij niet. In 1619 zijn ze op

verzoek van de protestantse Boheemse steden die zich

verzetten tegen de streng katholieke Keizer van het Heilige

Roomse rijk, naar Praag afgereisd om daar tot koning en

koningin gekroond te worden. Slechts een halfjaar later,

aan het eind van de winter van 1620

verslaan de troepen van de keizer de koninklijke legers.

Frederik en Elisabeth, door hun korte verblijf in Praag

spottend de Winterkoning en -koningin genoemd, kunnen

niet anders dan vluchten. In Den Haag worden zij gastvrij

ontvangen door de Oranjes, familie van Frederik die

kleinzoon is van Willem de Zwijger. Ze gaan aan de

Kneuterdijk wonen. Hoewel zij nog slechts in naam

koning en koningin zijn en voornamelijk door de Staten

van Holland en de Oranjes onderhouden worden, blijven

zij hun luxe vorstelijke leven met een hofhouding van meer
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Foto’s rechts: maquette in museum Het Rondeel.

Foto links: poort met vermeende versieringen van de poort van het paleis.



anders
maar nabij

lagen

1. Het Agnietenklooster werd gesloopt voor het

paleis.

De heilige Agnes stierf in 304 als

dertienjarge martelares .

2. Elizabeth Stuart (1596-1662) was de dochter

van Jacobus I van England en Anna van

Denemarken.

3. ‘Het winterkoninkje’ is een sprookje dat werd

genoteerd door de gebroeders Grimm.

4. De binnenstad van Rhenen is een

wederopbouwgebied van nationaal belang.

5. De Binnenmolen, een korenmolen, in het

centum van Rhenen uit 1893.

6. Het koningin Elisabethplantsoen is een

ontwerp van l.P. Zocher (1820-1915)

7. De Cunerakerk is ontstaan

doordat Rhenen een bedevaart-

oord was vanwege

de relieken van St. Cunera.
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Een aantal lagen rond het winterpaleis en in

Rhenen.

De nummers verwijzen naar de foto’s.

Rhenen in de tijd
 Eerste vermelding in 855

 Stadsrechten in 1258 stadsrechten.

 Middeleeuwen. De stad is belangrijk voor de

bisschop van Utrecht in de strijd tegen de her-

togen van Gelre.

 1543. Karel V centraliseert het landsbestuur

en wordt Rhenen een rustige garnizoenstad.

 Begin 17-e eeuw. De omgeving van Rhenen is

geliefd jachtgebied van de Oranjes.

 1630. Bouw jachtslot Frederik V van de Palts

en zijn vrouw Elisabeth Stuart.

 1661. Elisabeth vertrekt naar Engeland.

 Mei 1940. Slag bij de Grebbeberg, Rhenen

wordt zwaar getroffen. ir. C. Pouderoyen

maakt in korte tijd een ontwerp voor de

herbouw. Verwoeste gebouwen worden niet

herbouwd. Er wordt gekozen voor een nieuw

ontwerp naar de ideeën van de Delftse School.

 1942 is het reconstructieplan grotendeels

gereed, maar bij de bevrijding van Nederland,

wordt Rhenen opnieuw getroffen.

7.5.

Amalia van Solms, gravin van

Braunfels, dochter van Johan Albrecht I van

Solms-Braunfels (zoon van Elisabeth van

Nassau, een zus van Willem van Oranje) komt

als 18-jarige hofdame van de Winterkoningin

mee naar Den Haag. Hier leert zij haar

achterneef Frederik Hendrik, halfbroer van

Stadhouder Prins Maurits van Oranje kennen.

Op 4 april 1625 trouwen Frederik en Amalia.

Het huwelijk versterkt de band van de Oranjes

met de Winterkoning en -koningin. Het paar

krijgt negen kinderen, slechts vijf blijven in

leven.

Als prins Maurits overlijdt, wordt

Frederik Hendrik stadhouder. Naar het

voorbeeld van de Bohemers introduceert het

paar meer ceremonieel in het Haagse hofleven

en laat veel paleizen bouwen en verbouwen.

Willem van

Oranje o.a.

 vader van Maurits

en Frederik Hendrik
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