
 

Grill’s Hofje – Grillska Stiftelsen. 
 
Av Dr. Isabella Henriette van Eeghen 
 
Artikeln utgör huvuddelen av jubileumsskriften för stiftelsens 250-årsjubileum 1971. 
Bearbetad och översatt från holländskan av fil.mag. Elisabeth Schönbeck-Salzer.  
 
 

 början av Eerste Weteringdwarsstraat mellan Spiegelgracht och Weteringstraat står nio 
identiska hus med spetsgavlar, nr 11-19 och nr 37-43. Två och två har de en trappa 
gemensam. Bara mitthuset, nr 19, skiljer sig från de övriga. Det har en egen port och över 

den inskriften Grill’s Hofje. Om man går genom porten in på gården, visar det sig att denna 
inte är så stor som man väntar sig. Härinne bakom de sex husen mot gatan, nr 37-43, ligger 
åtta hus i rad, nr 21-35. Porten med styrelserum ovanför bildar alltså bara mitten på gatusidan. 

I 
 
Grill’s Hofje torde lämpligen kunna översättas med Grillska stiftelsen. Det holländska ordet 
”hofje” är ett gemensamt namn på små hus eller lägenheter belägna på en gård. De förvaltas 
av en välgörenhetsstiftelse och bebos mestadels av äldre kvinnor. 
 
Grillska stiftelsen tillkom i början av 1700-talet och man kan än idag följa hela dess utveck-
ling tack vare ett ända från grundandet fullständigt bevarat arkiv [finns på stadsarkivet i 
Amsterdam]. Dess historia är nära förbunden med den märkliga holländsk-svenska släkten 
Grill. 
 
Grillska släktens stamfader var vinhandlaren Andreas Grill i Augsburg. Hans son Balthasar 
var en känd guld- och silversmed i samma stad. År 1593 gifte han sig med Rosina Schwegler 
och av deras barn nådde fem söner vuxen ålder. Balthasar, den äldste, dog ganska ung och 
barnlös. Paul, den fjärde sonen, och hans efterkommande fortsatte utöva silversmedshantver-
ket i Augsburg. De övriga sönerna Andries, Anthoni och Johannes, alla guld- och silversme-
der, flyttade till Amsterdam.1 
 

 
Silverkanna märkt Johannes Grill, 1640-talet 

                                                 
1 Sök på Grill på Rijksmuseums hemsida www.rijksmuseum.nl om du vill se vackra bilder på bevarade 
silverföremål av Andries, Anthoni och Johannes Grill. 
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Andries, född omkring 1605, gifte sig i Amsterdam 1634 med den 25-åriga Maeike Nasen, 
men slog sig några år senare ner i Haag. Sedan han blivit änkeman, fann han en ny hustru i 
den 37-åriga Catharina van der Velt från Amsterdam. I första giftet föddes två döttrar, Sara 
och Rosina, som äktade respektive silversmeden Jonas Gutsche från Haag och ättiksfabrikö-
ren Gerrit Meyer. Av Andries hand känner man till fyra silverarbeten, som alla vittnar om 
dennes yrkesskicklighet, så t ex ett berömt fat med tillbringare, båda utlånade till Rijksmu-
seum i Amsterdam. 
 
Andries yngre bror Anthoni, född ca 1607, gifte sig kort före denne, också 1634, med den 
jämnåriga Catharina Staes. Då de lärde känna varandra, bodde han på Koningsstraat och hon 
strax om hörnet tillsammans med sin mor Elisabeth Honkeboers, änka efter mäklaren Hans 
Staes. Vigseln ägde rum i den reformerta kyrkan (Oude Kerk). Men Anthoni glömde inte sitt 
lutherska förflutna och makarna lät viga sig en andra gång 1640, nu i Lutherska kyrkan 
(Nieuwe Kerk). I detta äktenskap föddes nio barn. 
 
År 1640 köpte Anthoni ett hus på Nieuwezijds Achterburgswal, dit han förmodligen flyttat 
redan tidigare. Ett par år före husköpet, 1638, hade han som silversmed fått medborgarrättig-
heter i Amsterdam, men man känner inte till några silverarbeten som han tillverkat. Han slog 
sig på annat. År 1649 utnämndes han till guld- och silverhaltskontrollant. Ett par år senare 
köpte han ett hus med stor tomt på Looiersgracht för att där upprätta sitt smälteri och ingick 
1653 kontrakt med sin bror Andries i Haag angående utvinnande av guld och silver. Men 
Anthoni var inte lika framgångsrik i fortsättningen. Upprepade gånger under 1650-talet måste 
han låna pengar. Låneaffärerna slutade med att Anthoni den 10 juni 1659 gav Anthoni Corne-
lius le Blon prokura och flyttade samma år till Sverige med hela sin familj. Ett par år senare 
såldes huset på Looiersgracht på exekutiv auktion. Anthoni och hans hustru dog båda 1675.2 
 
Slutligen kom också Andries och Anthonis yngste bror Johannes, född omkring 1614, till 
Amsterdam, där han 1642 upptogs i guld- och silversmedsgillet. Han gifte sig 1645 i den lut-
herska kyrkan med Sophia Siverse eller Krasen, född i Husum, och i detta äktenskap föddes 
tre söner och fem döttrar. Johannes blev 1664 ägare till ett hus på Kalverstraat, mitt emot Ga-
pertsteeg. Här dog han 1670. Hans äldste son och namne Johannes efterträdde honom som 
guld- och silverhaltskontrollant. När denne dog redan 1673, fortsatte den yngre brodern Elias 
sysslan till sin död 1681. Då fanns det bara kvinnor kvar i huset Konungen av Spanien 
(Koninck van Spanje). Äldsta dottern Dorothea hade gift sig 1668 med klädeshandlaren Hans 
Bartels. De flyttade senare till Haarlem och hade det ekonomiskt inte alltför välbeställt. 
 
Men det fanns en annan släkting som tydligen var lämpad att överta ledningen för företaget på 
Kalverstraat. Det var Sophias systerson Andries Gallus, son till kirurgen Johannes Gallus, 
som 1643 gift sig med Weyntie Siverse, en syster till Sopia. Denne var född i Zaandam, men 
kom 1681 till Amsterdam. Följande år utnämndes han till t f kontrollant vid växelbanken i 
samma stad. Han ingick äktenskap med sin 27-åriga kusin Catharina Grill och antog hennes 
släktnamn. Redan året efter dog hustrun, troligen i barnsäng, med Andries Gallus Grill stan-
nade kvar i det Grillska familjeföretaget till 1693, då han drog sig tillbaka, köpte ett eget hus 
på Kalverstraat, gifte sig en andra gång och kallade sig hädanefter Andries Gallus. 
 

                                                 
2 Anthoni utnämndes i maj 1658 till Riksguardien i Sverige enligt kungligt brev. Redan då hade han under ett par 
år tillsammans med några kollegor fått möjlighet att disponera Lövåsens bly- och silververk vid Stora Skedvi i 
Dalarna för sina fåfänga försök att utvinna guld ur svenska kopparmalmer. 
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Under tiden hade en annan lämplig släkting dykt upp, den här gången en äkta Grill. Den 29 
januari 1686 blev Anthoni Grill från Stockholm medlem av lutherska församlingen i Amster-
dam. Han var sonson till Anthoni Grill, som 1659 hade lämnat Holland under mindre lyckliga 
omständigheter. I Sverige hade dennes son Anthoni, född 1639, nått högt anseende och blivit 
Riksmyntmästare. Han hade gift sig 1664 med Anna van Slingelant och deras första barn, 
Anthoni, föddes samma år. Som ung man kom han alltså till sin fars födelseland. Han fort-
satte här sin utbildning till kontrollant och den 11 augusti 1691 fick han ett intyg av överkon-
trollanten i Förenade Nederländerna på sin yrkesskicklighet. 
 
Sophia Krasen vände sig nu, den 6 oktober samma år, till borgmästaren i Amsterdam. Hon 
redogjorde för hur guld- och silverhaltskontrolleringen efter makens död först skötts av sö-
nerna och sedan av systersonen Andries Grill. Då den senare nu ville dra sig tillbaka, anhöll 
hon om att Anthoni Grill, som just tagit ut lysning med hennes dotter, skulle få överta befo-
genheten som kontrollant. Det beviljades och den 8 december 1693 avlade Anthoni Grill 
eden. Sedan den 20 oktober samma år var han gift med sin fars yngsta kusin, Elisabeth Grill, 
född 1661, och således drygt tre år äldre. Anthoni Grill skaffade sig tydligen ett gott namn. 
När den officielle växelbankskontrollanten, Jan van Out, avsattes den 14 April 1712, utnämn-
des ha till dennes efterträdare. 
 
Låt oss gå tillbaka något i tiden. Den amsterdamska familjen Grill, som Anthoni gift in sig i, 
hade nått ekonomiskt välstånd och det säkert tack vare Sophia Krasen, som blev änka 1670 
och lämnades ensam med sju barn. Med tillbörlig stolthet säger hon det själv i sitt testamente 
från år 1690. Vid denna tidpunkt levde bara tre av hennes barn: Dorothea, som var gift i 
Haarlem och hade stora skulder hos sin mor, och de två ogifta döttrarna, Sophia och 
Elisabeth Grill, arvtagare efter modern. De båda var rika fröknar, som skänkte stora penning-
summor till bl a olika lutherska församlingar och 20 behövande änkor i Amsterdam. Enligt 
moderns testamente skulle de tillsammans med sin svåger Andries Gallus Grill fortsätta driva 
företaget. Till honom testamenterade Sophia Krasen bl a alla redskap som behövdes för han-
teringens utövande. Men efter Elisabeths giftermål gjorde modern en kondicill, där bl a be-
stämmelserna till Andries Gallus Grills förmån ändrades till en gåva bestående av ett par sil-
verljusstakar, en ljussax och servettlinne. På sin dödsbädd gjorde Sophia Krasen upp ett nytt 
testamente, den 6 oktober 1698. Andries Gallus Grill blev nu ihågkommen med en silver-
kanna i stället. De 20 behövande änkorna nämndes också här. Sophia Krasen dog innan hon 
hann underteckna, men döttrarna och Anthoni Grill erkände ändå testamentet. 
 
Anthoni och Elisabeth Grill bodde kvar i huset Konungen av Spanien på Kalverstraat. Huset 
var systrarnas gemensamma egendom och Anthoni fortsatte att driva företaget här. År 1703 
köpte Anthoni grannhuset och makarna flyttade dit. Smälteriet på Lijnbansgracht, som Sophia 
Krasen utökat, kom i Anthonis och Elisabeths ägo. Det såg ut som om makarna skulle bli 
barnlösa och därför fick Dorotheas son, den unge Pieter Bartels, en chans att träda in i företa-
get. År 1700 anställdes han, men han klarade tydligen inte av uppgiften. Han for till Indone-
sien och dog där helt plötsligt. 
 
Av kvarlåtenskapen efter sin mor Sophia Krasen fick Sophia Grill två sammanbyggda hus i 
hörnet av Keizersgracht och Spiegelstraat. Detta dubbelhus, byggt 1686, hade hennes mor 
köpt 1696, kanske med tanke på att slå sig ner här någon gång. På hösten 1704 gifte sig också 
Sophia Grill. Hon var då 51 år, men uppgav vid lysningen att hon var 47 år. Brudgummen var 
den mycket yngre vinhandlaren Jan Fredrik Seboth. De bosatte sig slutligen på Herengracht 
och där lär Sophia ha dött 1709. Då levde fortfarande hennes syster Dorothea – hon lär inte ha 
dött förrän 1717 – men Sophia förbigick henne i sitt testamente. Arvtagare blev hennes syster 
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Elisabeth och Dorotheas två döttrar. Efter Sophia Grills död uppstod ovänskap mellan de två 
familjerna, men 1714 kom man till en förlikning. Hälften av huset på Kalverstraat och hälften 
av en trädgård vid Rustenburgerpad, kallad Augsburgs vapen, tillkom Elisabeth, som nu ägde 
båda fullständigt. Hon var tydligen framför allt fäst vid denna gamla familjegendom. Huset i 
hörnet av Keizersgracht och Spiegelstraat blev till hälften hennes egendom, men hennes sys-
terdöttrar, Sophia Bartels, gift med med.dr. Johannes Meyer i Haarlem och Hendrina Elisabé 
Bartels, gift med Johan Paulus Weyhenmair, som 1704 kommit från Augsburg, sålde sin hälft 
till Anthoni Grill, så att makarna Grill blev ägare till hela byggnaden. 
 
Kort efter Sophias död upprättade Anthoni och Elisabeth Grill ett testamente, 1709. Anthoni 
bestämde att hans mor Anna van Slingelant, som efter sin mans död 1703 också kommit till 
Amsterdam, skulle få en penningsumma. Elisabeths bestämmelser var mycket mera inveck-
lade, bl a angående de delar som skulle tillfalla systerdöttrarna. I hennes testamente upprepa-
des gåvan till de 20 behövande äldre kvinnorna. Då Elisabeth dog den 7 oktober 1725 i hörn-
huset på Keizersgracht-Spiegelstraat, dit makarna förmodligen flyttat 1721, då Anthoni tog 
avsked från sin befattning, övergick en liten del av kvarlåtenskapen till den enda då levande 
systerdottern Elisabé, född batels, gift Weyhenmair. 
 

 
Anthoni Grill av J M Quinkhard 1724, Grill’s Hofje 

 
 
Anthoni Grill var inte hel övergiven efter hustruns död. År 1722 hade hans bror Abrahams 
äldste son Anthoni kommit till Amsterdam från Sverige och slagit sig ner hos sin farbror. 
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Anthoni Grill dog den 1 november 1727 utan att ha upprättat något testamente. Hela kvarlå-
tenskapen tillföll således hans närmaste släktingar, som nästan alla kommit till Amsterdam. 
Hans mor Anna van Slingelant hade dött 1714. En bror Isaac, som Anthoni möjligen tänkt sig 
skulle bli hans efterträdare, hade avlidit redan 1698 i Amsterdam. Mer tur hade han med sin 
bror Johannes. Han var också kontrollant och hade skapat sig ett namn bl a genom ett par 
skrifter om guldvärde och guldhaltskontroll. Då Anthoni slutade som kontrollant vid växel-
banken 1721, utnämndes Johannes Grill till hans efterträdare. 
 
Men också några systrar Grill hade kommit till Amsterdam. Maria Grill gifte sig 1694 med en 
holländare av svensk härkomst, Cornelio Cocq. Den äldsta systern, Catharina, som först gift 
sig med doktor Abraham Bex och sedan med Hans Peter Scheffler [de bodde i Spökhuset vid 
Drottninggatan i Stockholm], kom efter sin andre mans död 1707 med sina döttrar från Stock-
holm till Amsterdam. Den yngsta systern, Sophia, gjorde samma resa med sina barn efter sin 
make, Abraham Gemnich, död och gifte i Holland om sig med en köpman från Arensburg vid 
namn Nicolaas Kohl. 
 
Vid Anthoni Grills frånfälle 1727 bodde alltså fyra av de sex arvsberättigade släktgrenarna i 
Amsterdam. Hans bror Abraham hade dött i Stockholm 1725. Där bodde också alla hans barn 
utom den ovan nämnde Anthoni, som 1722 slagit sig ner i Amsterdam, och likaså den avlid-
nes yngste bror Carlos. 
 
De tre männen i Amsterdam, Johannes Grill, Cornelio Cocq och Nicolaas Kohl lät förrätta 
bouppteckningen, som var färdig i oktober 1728. Denna ger en bra bild av det på konstskatter 
rika hemmet. Höjdpunkten utgjorde konstrummet på andra våningen med utsikt över kanalen 
och Spiegelstraat på ena sidan och på andra sidan över den långa, smala trädgården, som var 
full med statyer och som avslutades med ett lusthus. I detta rum fanns bl a målningar, medal-
jer och konstverk i marmor, elfenben, agat och naturligtvis i silver. Många av dessa målningar 
och rariteter såldes på auktion.3 
 
I december 1728 förrättades arvskifte och bl a fick varje släkting 60 000 gulden. All kvarlå-
tenskap delades inte mellan arvtagarna, så upplät dessa t ex ”het hofje” samt de sex husen mot 
gatan ”till tjänst och bostad ät fattiga”. En fond på 6 000 gulden stiftade och Johannes Grill 
skulle förvalta denna. 
 
Därmed har vi äntligen hunnit fram till själva stiftelsens historia.  
 
Anthoni Grill bodde 1721 i hörnet av Spiegelstraat och Keizersgracht. Då han begav sig där-
ifrån till sitt silversmälteri vid Lijnbansgracht gick han förbi Eerste Wetringdwarsstrat och 
torde där ha funnit möjligheter att utöka sitt företag. Den 15 maj 1721 köpte han två tomter 
vid denna gata och började troligen genast med att bygga tre hus mot gatan, nr 39-43, och fyra 
på gården, nr 29-35. Två år senare blev han också ägare till den då ännu obebyggda tomten nr 
20 och angränsande tomt på Prinsengracht och funderade då förmodligen på en utbredning av 
firman. Troligen hyrde Anthoni Grill ut dessa hus liksom andra i hans ägo. År 1726 köpte han 
vid olika tillfällen de två gårdhusen på tomt nr 19, det stall som låg där och tre gamla hus på 
tomterna nr 21 och 22. Vid denna tidpunkt hade han antagligen redan bestämt sig för hur 
byggnadskomplexet skulle användas, nämligen som bostad åt äldre, mindre bemedlade änkor. 
Idén härtill kan han ha fått av sin bror Abraham, som 1724 hade varit med om att stifta ett 

                                                 
3 I jubileumsskriften står att notarien Walschaert gjorde bouppteckningen som var färdig den 22 oktober 1728. I 
Holland arkiveras bouppteckningar inte efter person, utan i respektive notariers arkiv, så därför är detta en viktig 
uppgift. 
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Borgerskapets Änkehus i Stockholm. Augsburg med dess berömd Fuggerei hade kanske 
också varit brödernas förebild. Det är också möjligt att grundandet av stiftelsen hade något att 
göra med den händelsen, att en prästänka 1726 bad lutherska kyrkorådet om underhåll för sig 
själv, sin mor och sitt barn och att Anthoni Grill då uppträdde som välgörare, först med 
pengar och sedan med bostad. 
 

 
 
Redan på sommaren 1726 började fyra nya gårdshus byggas, nr 21-27, så att det vid Anthonys 
död fanns åtta hus i en rad inne på gården. Dessa beboddes troligen hyresfritt. År 1728 tillkom 
ytterligare tre hus, nr 17, 19 och 37 och två andra förändrades. Bland annat försvann gårdshu-
sens in- och utgång, källargången under hus nr 43. Byggnaden hade ännu ingen vacker exte-
riör, för porten låg inte i mitten utan mellan första och andra huset. De tre husen närmast, som 
säkert köpts för att ge en mera symmetrisk helhetsbild, tilldelades Johannes Grill vid arvskif-
tet och denne ersatte omkring 1730 dem med tre nya, som på gatusidan överensstämde med 
de redan befintliga. Bakom dem fanns inga gårdshus och därför byggdes de två första husen, 
nr 11-13 något djupare. Det tredje, nr 15, fick samma djup som de övriga äldre husen mot 
gatan. De ser alla precis likadana ut och det är förståeligt att de i en rapport från november 
1731 oriktigt anförts tillhöra styrelsen för Grill’s hofje. De var då obebodda, alltså tydligen 
just färdigställda. Johannes dog ogift 1734 och 1736 skänkte dennes enda arvinge, systern 
Catahrina Scheffler, enligt hennes brors önskan de tre husen till stiftelsen, men hon skötte 
förvaltningen av dem under hela sitt liv. 
 
För husens underhåll och också för utdelningar till de mindre bemedlade invånarna i gårdshu-
sen måste man använda räntan på kapitalet 6 000 gulden samt inkomsterna på byggnaderna 
mot Eeerste Weteringdwarsstraat, dvs hyrorna. Hela egendomen förvaltades av en styrelse. 
De första medlemmarna var den avlidne Anthonis bror Johannes, hans tre systrar och två 
svågrar och den 31 juli 1732 samlades dessa för att skriftligt bestämma om denna styrelses 
sammansättning. När någon av dem dog, skulle han eller hon ersättas av en blodsförvant om 
så var möjligt. Den första och tredje onsdagen i månaden skulle sammanträde hållas klockan 
fem i styrelserummet. 
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Hur gick det nu i fortsättningen med släktskapet i styrelsen?  Då Johannes Grill dog ogift 
1734, efterträddes han av den redan tidigare omtalade brorsonen Anthoni Grill, som 1722 
kommit från Stockholm till Amsterdam. Han hade gift sig 1733 med Alida Jacoba Hilken 
och lär efter hennes död ha fört ett slösaktigt liv i det bekanta Huset med huvudena [Huis met 
de Hoofden]. Hit flyttade också hans yngre ogifta bror Johannes, som kommit efter till Hol-
land. 
 
Tyvärr var dessa bröders finansiella situation mindre lysande.4 Anthoni Grills tre söner flyt-
tade så småningom en efter en till Sverige, där de också hade stora svårigheter men dock 
nådde stort anseende. Den ogifte Johannes Grill, styrelsemedlem 1747 dog redan 1754. Då 
var Anthoni Grill återigen den ende mannen med släktnamnet Grill i styrelsen, men 1757 blev 
hans andre son Abraham – den äldste Jacob hade då redan flyttat till Sverige – styrelsemed-
lem och 1773 också den yngste sonen Anthoni. Med sorg meddelade Anthoni Grill junior 
redan den 12 juni 1776 i sin brors namn att denne avsade sig medlemskapet på grund av vis-
telse i främmande land. Knappt två år senare, den 4 mars 1778 upprepades händelsen, som då 
gällde Anthoni Grill junior. Anthoni Grill senior hade vid denna tid måst sälja sin stora sam-
ling konstverk och naturalier och bodde inte längre i Huset med huvudena. ”Het hofje” var 
den sista värdefulla familjeegendomen som han hade kvar. Den 22 mars 1783 dog han i ett 
hyresrum i ett hus på Keizersgracht mellan Huiden- och Wolvenstraat. 
 

 
 

Huis met de Hoofden, där den store Louis de Geer levde fram till sin död 1652 
och där Anthoni och Johannes Grill bodde under handelshusets storhetstid. 

                                                 
4 Denna beskrivning är inte helt rättvisande. Bröderna drev under många år ett framgångsrikt handelshus som 
bland annat hjälpte handelshuset i Sverige med dess finansiering och export. De förmedlade också betalning av 
en stor del av svenska statens växeltransaktioner, inte minst kring subsidierna från Frankrike. Handelshuset i 
Holland påverkades starkt av internationella händelser som jordbävningen i Lissabon 1755 och den europeiska 
finanskrisen 1763. Det gick då (liksom många andra) i konkurs men återupptog verksamheten kort därefter. 
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Det fanns ännu en kvinna av släkten Grill i styrelsen: Anthonis dotter Helena Catharina 
Grill, gift med Isaac Passalaigue och bosatt i Amsterdam. År 1766 hade hon efterträtt sin fars 
faster, Sophia Kohl, född Grill, och satt kvar som styrelsemedlem till sin död 1804. 
 
Efter 77 år var styrelsen nu utan någon Grill, men det fanns avkomlingar på kvinnosidan. He-
lena Catharina Grill efterträddes av sitt barnbarn Margaretha Elisabeth Hilkes, som tillsam-
mans med sin far, jan Nicolaas Hilkes, innehar rekord i antal medlemsår. Han var styrelse-
medlem 1790-1864, hon 1804-1868. Före henne hade flera i hennes familj försvunnit ur sty-
relsen: hennes make Gorter, en dotter, en svåger och en sonson, vilken avsade sig medlem-
skapet 1847 i ett brev avstämplat i Baltimore och var den siste Grill-ättlingen i styrelsen. En 
annan dotter, Maria Alida Veiel, född Gorter, dog strax efter modern 1868 och var den sista 
styrelsemedlem som härstammade från släkten Grill.5 
 
De andra släktgrenarna hade dött ut tidigare. Catharina Scheffler, född Grill, som efter 
Anthoni Grills ärvt hörnhuset på Spiegelstraat, bevakade därifrån troget stiftelsens intressen 
och efter hennes död 1739 fortsatte den ogifta Christina Charlotte Bex denna självpåtagna 
uppgift. Båda kom ihåg Grill’s hofje med donationer i sina testamenten. 
 
Sophia Grill och hennes man Nicolaas Kohl flyttade redan omkring 1745 till Alphen aan de 
Rijn, där han köpt lantegendomen Overt’tveen 1737. De satt kvar i styrelsen men kontakten 
med stiftelsen var ytterst ringa. Han avled 1751 och hon, den sista av den äldre generationen, 
1766. Hennes son Gemnich hade flyttat till Sverige redan omkring 1745, precis som hans tre 
kusiner Grill senare skulle göra. Hennes dotter Maria Dorothea Kohl kom in i styrelsen 1768, 
sedan hon sålt huset i Alphen och återvänt till Amsterdam. Hon efterträdde sin avlidna kusin, 
Anna Maria van Castricum, född Cocq, och fullföljde sin uppgift till 1791.6 
 
Maria Dorothea var den första i den yngre generationen som satt i styrelsen. Hennes mor, 
Maria Cocq, hade dött 1732, strax efter att stiftelsen upprättats. Tre söner, två döttrar och en 
svåger Wetstein var styrelsemedlemmar och i nästa generation kom turen till barnbarn och 
andra släktingar. 
 
År 1783, efter Anthoni Grills död, vann den första manliga medlem, som inte var Grill-ättling 
eller ingift i släkten, inträde i styrelsen, Christian van Orsay, svåger till Cornelio van Castri-
cum, och 1802 kom den första utomstående kvinnan, Elisabeth Muysken, född Croll, en släk-
ting till Jan Nicolaas Hilkes andra hustru. 
 
Senare levde man länge i den optimistiska förhoppningen att få en Grill i styrelsen, men detta 
var och förblev en illusion. 
 
Under årens lopp har stiftelsen fått mottaga minnesgåvor, som tillhört släkten Grill. De vikti-
gaste är porträttet av Anthoni Grill, utfört av Quinkhard. Då ”Huset med huvudena” utrymdes 
1775 skänkte [brorsonen] Anthoni Grill det till stiftelsen. Från samma hem stammar också ett 
reliefporträtt i elfenben av Anthoni Grill från 1696, ett par andra porträtt, en broderad eld-
skärm och en teservis i porslin från 1700-talet med det Grillska familjevapnet, en stork [trana] 

                                                 
5 Jan Wilhelm Grill, författare till den släktkrönika som ligger till grund för Anreps avsnitt om släkten Grill i 
Svenska Slägtboken från 1871, kommenterar i krönikan ett möte med dessa kvinnor i början av 1860-talet. 
6 Maria Dorothea Kohl har skrivit några brev till sitt kusinbarn Jean Abraham Grill från Over’tveen och 
Amsterdam. Breven är bl a adresserade till Kanton och återfinns i Godegårdsarkivet. 
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med en syrsa [gräshoppa} i sin näbb. Denna [eldskärmen, eventuellt också servisen] hade 
hemförts från Canton av Jean Abraham Grill från den svenska släktgrenen. 
 
För stiftelsens skötsel anlitade styrelsen olika personer. I räkenskapsböckerna står noga an-
tecknat dessas namn, uppdrag och betalning, så t ex för reparationer av klockan på gården, för 
bokhållning, för tilsyn över husets hyresindrivning, målerier och otaliga länspumpningar av 
källarvåningen. Oftast utfördes dessa sysslor av husets invånare. Stiftelsens viktigaste in-
komstkälla var hyrorna. Men hyresindrivningen var ett osäkert företag. Som tur var hade 
Anthoni grills testamenterade kapital på 6 000 gulden växt tack vare gåvor från olika släk-
tingar och på 1800-talet också från styrelsemedlemmar. 
 
Andra utgifter för stiftelsen förutom de ovan nämnda var skatt och brandförsäkringspremier. 
 
Nu till slut kommer vi fram till det allra viktigaste: de 32 lutherska eller reformerta kvinnorna 
för vilka allt detta inrättats, Om det fanns kvinnor som gratis bebodde de hus som byggdes 
1721-22, är inte helt säkert, bara att de 32 kvinnorna fanns där när Anthoni Grill dog 1727. De 
åtta gårdshusen omfattade tillsammans 16 rum. I varje rum bodde två kvinnor, som delade en 
skåpsäng. I ett sådant rum fick alltså den tidigare nämnda prästänkan och hennes dotter sin 
bostad. De flesta kvinnorna torde ha varit f. d. jungfrur hos någon styrelsemedlem, som hade 
skaffat dem plats här. Några kunde hjälpa upp sin dåliga ekonomi med olika sysslor inom 
stiftelsen, såsom städning av styrelserum och dylikt. 
 
För stiftelsen fanns tryckta reglementen från 1729. Dessa omfattade 16 punkter. De tre första 
känner vi redan delvis till: invånarna skulle vara kvinnor, till åren komna, ogifta eller änkor 
utan barn, med ett ärligt och oklanderligt levnadssätt och ett fridsamt uppförande. De skulle 
två och två dela ett rum och årligen ansöka om att få bo kvar. Punkt 4 innehöll regler angå-
ende städning av lägenheterna, rengöring av gården, gången och gatan. Regnvatten fick endast 
användas för det allra nödvändigaste och inte skänkas bort till utomstående. Punkt 5 förbjöd 
alla skyltar, ställningar eller stänger och punkt 6 mottagandet av allmosor eller penningsum-
mor från någon hjälpinrättning. Punkt 7 bestämde att kvinnorna fick torka sin tvätt på vinden 
ovanför styrelserummet. Punkt 8 förbjöd gäster att övernatta och punkt 9 förtäring av bränn-
vin eller andra starka drycker. Ertappades någon med dryckenskap måste denna genast lämna 
stiftelsen och likaså andra som känt till saken men tigit. Punkt 10 innehöll kravet att en kvinna 
måste lämna stiftelsen före ett eventuellt giftermål, eftersom inga män fick bo där. Punkt 11 
förpliktigade invånarna, framför allt de yngsta och starkaste, att hjälpa andra äldre och sva-
gare vid sjukdom. Punkt 12, 13 och 14 innehöll bestämmelser angående kvarlåtenskap vid 
dödsfall. Punkt 15 förbjöd alla att efter solens nedgång med ljus eller dylikt gå upp på vinden 
för att hämta torv. Punkt 16 slutligen angav tiderna för portens låsning: från mars till oktober 
från kl 22 till kl 5 och på vintern från kl 22 till kl 7. Var porten låst, måste man betala böter 
för att få komma in. 
 
Senare bestämdes en åldersgräns för inflyttning. Endast kvinnor som fyllt 50 år fick tillträde 
till stiftelsen och dessa stannade mestadels kvar här till sin död. Några gifte sig och måste 
därför flytta. Ett falla av dryckenskap omtalas. Kvinnan i fråga måste lämna sitt rum inom åtta 
dagar. Ett par flyttade till andra änkehus. 
 
Vid olika tillfällen tilldelades stiftelsens invånare gåvor eller utdelningar i olika former. Dessa 
är noga angivna i stiftelseurkunderna och ovanligt rikt tilltagna, möjligen tack vare släktens 
svenska inslag. Det rörde sig mest om nödvändiga livsförnödenheter som gryn, ris, russin, ost, 
ägg, bröd och te, men också torv och ljus. Ofta var det svårt att finansiera dessa utdelningar. 

 9



Det kunde hända att stiftelsens kassa tillfälligtvis var tom, eftersom hyrorna från lägenheterna 
i husen mot gatan inflöt oregelbundet. Men de rikaste styrelsemedlemmarna lånade då stiftel-
sen pengar och de måste ibland vänta en längre tid på återbetalningen. Riktigt besvärligt för 
stiftelsen blev det under den franska tiden [de första åren på 1800-talet]. År 1808 måste man t 
o m belåna dess värdepapper. Utdelningarna till de 32 kvinnorna skars ner eller måste helt 
utebli. Man funderade också ibland på att sälja husen mot gatan.  
 
Till slut fann man lyckligtvis på en annan lösning. Genom att minska antalet invånare skulle 
man kunna spara in på utdelningarna. Den 17 augusti 1811 bestämdes antalet till 16. Detta 
skulle successivt uppnås och så skedde redan sex år senare, 1817. År 1819 fick en nyinflyttad 
för första gången en egen lägenhet med en egen säng. Nu blev utdelningarna något större; så 
fick t ex invånarna varje vecka två bröd. På 1840-talet omfattade de några andra livsmedel än 
tidigare, t ex choklad, socker och framför allt mer potatis. Sedan byggnaden moderniserats 
bortföll också av sig självt tilldelningen av ljus och torv. 
 
Ändringar och förbättringar gjordes, i synnerhet på det sanitära området. Klosetter byggdes, 
vatten lades in. Styrelsen försökte således hålla byggnaderna i gott skick och blev oangenämt 
överraskad, då en anmälan kom 1919 om att källarvåningen var otjänlig som människobostad. 
Den kom sedermera att användas som lagerrum. 
 
År 1877 hade styrelsen fastställt nya statuter. I stället för tilldelning in natura skulle nu varje 
invånare varje vecka få en penningsumma som de närmaste åren var två gulden. 
 
Radion gjorde sitt inträde på stiftelsen 1929, men för övrigt är inte mycket förändrat. Styrel-
sen sammanträder numera bara fyra gånger per år. Den viktiga frågan är nu vad som kommer 
att hända med denna stiftelse – en av många – varav ständigt allt fler försvinner. 
 

 
 

Husen på gården som utgör grunden för stiftelsen Grill’s hofje. MP 1004 
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åt oss återigen gå tillbaka i tiden. År 1868 hade den siste Grill-ättlingen i styrelsen dött 
och då bröts banden med Abraham Grills efterkommande i Sverige. År 1891 upptäckte 
arkivarien de Roever att en målning av Rembrandt, Batavernas trohetsed till Claudius 

Civilis, hade hängt uppe i ett av gallerierna i stadshuset i Amsterdam. Han inspekterade hela 
byggnaden, men utan resultat. Hans förmodan att målningen avlägsnats bekräftades 1892. Det 
visade sig att ett fragment av denna förvarades på Nationalmuseum i Stockholm. Det drygt två 
meter höga och tre meter breda konstverket skänktes 1798 till Konstakademien av Anna Jo-
hanna Grill, gift 1769 med Henrik Wilhelm Peill, och man är övertygad om att det har kom-
mit till Sverige genom de båda familjernas relationer. Nu började också den svenska släkten 
Grills intresse för förfäderna i Holland vakna. År 1899 meddelade sig Andreas Baltzar Grill 
med styrelsen för stiftelsen i Amsterdam och senare kom ättlingen på besök. 

L 

 
Under Rembrandtåret 1956 publicerade Clara Bille [i Konsthistorisk tidskrifts temanummer], 
att en viss Nicolaas Kohl köpt Rembrandtmålningen på en auktion på Oudenzijds Herenloge-
ment den 10 augusti 1734 för 60 gulden. Hur den av Nicolaas Kohl inköpta målningen slutli-
gen hamnade hos hustruns släktingar är fortfarande ovisst. Det finns flera teorier och här an-
förs ytterligare en. För mäklaren, som noterade hans namn, var Nicolaas Kohl helt obekant, 
namnet är nämligen felstavat. Han gjorde säkert inga regelbundna besök på auktioner. Det 
finns heller ingenting som tyder på att han var samlare. Antagligen köpte han den för en släk-
tings räkning. Om det var åt svågern Johannes Grill, torde målningen ha tillfallit dennes sys-
ter, änkan Scheffler, och därefter hennes dotter Christina Charlotte Bex, som dog 1757. Den-
nas kvarlåtenskap skiftades 1759 och var den sista som delades mellan kusiner i Holland och 
Sverige. Enligt testatorns önskan såldes inte de ospecificerade målningarna i inventarieför-
teckningen, utan fördelades mellan arvtagarna. Det finns alltså en liten möjlighet att mål-
ningen kommit till Sverige på detta sätt. 
 
Viktigare är den fortfarande olösta frågan varifrån den enorma duken stammar. Vad föran-
ledde Nicolaas Kohl att gå på denna auktion och bjuda på denna målning?  Personligen tror 
jag att han eller någon släkting redan kände till den. En efterforskning hos hans olika släk-
tingar bragte ingenting annat i dagen än guld- och silverhaltkontrollantens rum i stadshuset, 
där sex stora och små målningar hängde, alla i Anthoni Grills ägo. Kanske uppdagas händel-
sevis något mer om var målningen hängde mellan 1661 och 1734. Under Rembrandtåret 1969 
kom Claudius Civilis till Amsterdam. I samband därmed besökte en medlem av släkten Grill 
samma stad och Grill’s hofje. 
 
Möjligen har de svenska Grillättlingarnas intresse för stiftelsen haft betydelse för restaure-
ringen. Styrelsemedlemmarna har i alla fall satt stort värde på att de historiska banden inte 
avbrutits och de har också vetat att förvalta den gamla stiftelsen så att den kan användas även 
i vår tid. 
 
Ytterligare sanitära förbättringar har gjorts. År 1964 beslöt styrelsen att halvera antalet stiftel-
seinvånare till åtta. Nu fick var och en två rum, varav det ena förändrades till kök och dusch-
rum. Hela byggnaden fick centralvärme. Den 1 februari 1966 kunde de gamla invånarna, som 
under ombyggnaden tillfälligt bott i andra stiftelser, flytta in i sina nyrenoverade lägenheter. 
På ett nytt styrelsemöte samma år bestämdes att inga utdelningar skulle äga rum, tvärtom, 
invånarna skulle betala hyra. De fick också var sin nyckel och gemensamhetsantenn för TV. 
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Grill’s hofje firar 1971 sitt 250-årsjubileum. Det var den 17 maj 1721, som Anthoni Grill 
köpte två tomter och därmed lade grunden till stiftelsen. En ny tid har brutit in. På den gamla 
torkvinden står överflödiga möbler, på vinden över styrelserummet torkas ingen tvätt mer, den 
gamla klockan på gården är elektrisk. Ändå är 1700-talsatmosfären från grundläggaren 
Anthoni Grills tid bevarad både i husen mot gatan och de inne på gården. 7 
 
 

 
 

Den numera elektriska klockan på gården. MP 1004 
 

 
 
 
Fotnoter och kommentarer inom hakparenteser är tillfogade av Mårten Persson, som också har 
skrivit in texten från den maskinskrivna förlagan. 

                                                 
7 År 2021 kan Grill’s hofje fira 300-årsjubileum. Stiftelsen har då under alla år funnits på samma adress. Dess 
målgrupp har ändrats och består numera till största delen av unga kvinnliga studenter. Dess svenska 
motsvarighet, Borgerskapets Enkehus från 1724, har under åren behållit sin målgrupp som institution inom 
äldrevården, men har bytt adress tre gånger. Där sitter fortfarande en Grill i styrelsen, Anna Johanna Grill 
Lyssarides. 
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