
verband beschouwd tot eenige conclusie leiden. Steun aan de veronderstelling, 
dat hier eens de Rijn zou hebben gevloeid, geven zij in ieder geval niet. Be
langrijker in dit verband is de mededeeling van Muller in „Een en ander over 
Trecht" (p. 18) aangaande het vinden van een schoeiing bij de Minrebroeder-
straat ter plaatse van den noord-westelijken hoek van de St. Willibrorduskerk, 
waarlangs naar zijn oordeel een water moet hebben gestroomd, komend uit de 
richting van Achter St. Pieter. 

DE GRONSVELT-KAMEREN 

ïn 1652 stichtte de rijke advocaat mr Jan van Gronsvelt zes 
vrijwoningen op een perceel in de toen nog niet geheel volge
bouwde zuidhoek van de stad, naast het voormalige Agnieten-
klooster. Een gevelsteen, waarop te midden van welig decoratie-
werk zijn wapen prijkte (thans blank geschilderd, hetgeen ver
moedelijk wel een erfenis van de Franse revolutie zal zijn), hield 
de herinnering aan zijn goede daad levend met het volgende 
opschrift: 

Sta toCh beneDë Lees hllr De reDë: 
Dr Hr. en Mr. Jan van Gronsvelt, advocaat 
des Hofs van Utrecht heeft zes kamers di gy ziit 
Uit liifde puur gesticht door loutre charitaat 
Tot bijstand van de liên om Gods wil anders niit. 

Ruim honderd jaar bleven de kameren in de Agnietenstraat 
gevestigd. Hieraan kwam een einde toen in 1756 het plan werd 
opgevat, om naast het Agnietenklooster, waarin toen het Stads-
ambachtskinderhuis was gehuisvest, een groot nieuw weeshuis te 
bouwen, volgens het verlangen dat geuit werd in het testament 
van Maria van Reede van Renswoude geboren Duyst van 
Voorhout. 

De regenten van de nieuwe fundatie hadden de keus tussen het 
oprichten van een gebouw aan de westkant van het ambacht
kinderhuis op het Klaaskerkhof, of ten oosten daarvan, op het 
terrein recht tegenover de Lange Nieuwstraat, dat voor een 
gedeelte door de Gronsveltkameren werd ingenomen. Na enig 
delibereren prefereerden zij, in een vergadering op Zaterdag 22 
November 1755, de laatstgenoemde plek. Zij waren zich hierbij 
wel bewust van het feit dat het, zoals de secretaris van het col
lege in het nog steeds in de fundatie van Renswoude bewaarde 
notulenboek neerschreef, dan noodzakelijk zou zijn, dat „ten 
minste twee vande Godt Cameren daar naast aanstaande, werden 
bij getrokken, is de Heer Veldhuijsen versogt te informeeren bij 
de geene die het opsigt en de directie over die Kameren hebben, 
of er apparentie soude zijn, om twee of meer vandie Kameren voor 
een ordentelijke Somme te koopen." 

De onderhandelingen hierover verliepen vlot. De regenten werd 
gevraagd drieduizend gulden te betalen, voor welke som de be-
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stuurderen der Gronsveltkameren dan nieuwe woningen zouden 
laten bouwen, of zelf de verplaatsing der huisjes te bekostigen. 
Het laatste leek de regenten van de fundatie het goedkoopste toe, 
maar de rekeningen, die nog over zijn, wijzen uit, dat hun oordeel 
onjuist was. Men behoefde, door aldus te handelen, echter niet de 
dure grond van het Klaaskerkhof, die het eigendom van de stad 
was, over te nemen, „alsoo het eerste maar een vuylen hoek is, 
van geen de minste waarde." Weldra bleek echter, dat voor het 
fundatiegebouw meer ruimte nodig zou zijn, dan men aanvankelijk 
gedacht had. Derhalve werd overeengekomen, dat niet twee, doch 
alle zes de kameren uit de Agnietenstraat zouden verdwijnen. De 
verplaatsing werd nu snel voorbereid. Voor de herbouw vond men 
een geschikte plaats in de buurt, voor de westelijke gevel van de 
Nicolaaskerk, aan de Nicolaasdwarsstraat. Het terrein was eigen
dom van de stad. Er moest „conform Vroedschap Resolutie van 
den 1. Maart 1756", 400 gulden voor worden betaald. Nog in 
hetzelfde jaar verrees hier het zestal nieuwe woningen, zoals was 
afgesproken op kosten van de fundatie van Renswoude. Het is 
om deze reden, dat men in het archief van het weeshuis de bouw
rekeningen van de Gronsveltkameren aantreft. 

De eerste uitgave, die in het „Borderel op de Eerste en Tweede 
Rekeningen van de Fundatie van wijle de HoogWelGeboore 
VrijVrouwe van Renswoude" ten behoeve van de Gronsveltkame
ren werd genoteerd, luidt: 

„aan Willem jan van dijk erfthuijsmeester wegens verkoop geit 
van gemelde Camers tot een trekpenning op die verkoping gestelt 
en uijtgeschoten. 1—13—:". 

De laagste inschrijver bij de aanbesteding van de bouw was de 
metselaar G. van Keulen, die, „na ouder gewoonte", hiervoor 
f 10—10—: ontving. Het „opmetselen van voors: Camers" door 
hem kostte 2613 gulden. Vervolgens kwam de timmerman. Krijn 
de Kint had bij de aanbesteding het laagst ingeschreven en voerde 
zijn werk uit voor 1301 gulden. Hij zal hiervoor in hoofdzaak deu
ren, luiken en daken hebben gemaakt. Korte tijd later ontving hij 
bovendien 130 gulden, „ingevolge van het geresolveerde van de 
Heeren Regenten in dato 11. augustus 1756, aan denselven we
gens eemge bedsteeden en het beschieten der trappen in gemeld 
camers." 

Toen hij klaar was leverde de loodgieter M. de Wolf lood, het
geen ƒ 87—18—: kostte. Een andere loodgieter, Martinus Schwije-
steijn, maakte de dakgoten en drie vergaarbakken „om de voor-
schreve camers van den overlast van het water van de Nicolaikerk 
te bevrijden". Voor materiaal en werkloon bracht hij ƒ 264—6—: 
in rekening. Aan Jan Casper de Beijer werd voor een beetje lood 
en enige arbeid, die niet nader omschreven is, nog ƒ 4—16—: uit
betaald. De stratenmaker Van Emde legde de klinkers voor de 
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huisjes, hetgeen in één moeite doorging met het maken van het 
straatje bij het fundatiegebouw. 

Hiermee waren de nieuwe Gronsveltkameren gereed, want wij 
vinden in de rekeningboeken der fundatie geen verdere uitgaven 
daarvoor vermeld, behalve dat men het nog billijk achtte 
ƒ 15—15—: ,,aan de Schildwagten voor de Grontsveldte nieuwe 
Camers voor het bewaaken, tot een present door verkerk" 1) te 
öftereren, voor hun goede zorgen tegen diefstal van bouwmaterialen. 
Het gedenksteentje met het wapen van Gronsvelt, dat de oude 
kameren sierde, werd op het nieuwe gebouw weer aangebracht. 
Daar onder plaatste men een uiterst simpele steen, waarop de ver
plaatsing van 1756 gememoreerd werd: 

„Deze zijn verplaatst en vernieuwt In de Iaere 1756". 
Wie de ontwerper van het hofje is geweest, vernemen wij niet. 

Misschien heeft de metselaar Van Keulen het plan ervoor ge
maakt. Hij zou dan meer, wat wij tegenwoordig noemen, een uit 
het vak opgekomen aannemer zijn geweest. Het is ook mogelijk, 
dat de architect van het fundatiegebouw, Joan Verkerk, het ont
werp leverde, maar dan is hij voor deze werkzaamheid niet afzon
derlijk gehonoreerd, evenmin als trouwens Van Keulen, wanneer 
hij de bouwmeester is geweest. Heel belangrijk is deze kwestie 
echter niet. De Gronsveltkameren zijn gebouwd in een in de 17de 
en 18de eeuw te Utrecht traditionele trant. Nieuwe mogelijkheden 
of zelfs maar een nieuwe variatie op het oude thema leverde de 
ontwerper ervan niet. Maar wel zijn zij een degelijk stuk werk, 
zoals trouwens het meeste bouwwerk uit vroeger eeuwen, zelfs 
de bescheiden uitingen daarvan; goed zijn de verhoudingen en 
fraai het materiaal. Daardoor zijn de kameren in hun eenvoud toch 
een plezier voor het oog. Dicht onder de torens van de Klaaskerk 
„doen" zij het voortreffelijk. En de kerk wordt door de huisjes 
gereleveerd. Wan t zonder het horizontale accent der lage wonin
gen zou het oog van de beschouwer geen aanknopingspunt vinden 
om de afmetingen van de verticale lijnen der westelijke kerkgevel 
te meten. Het is daarom te hopen dat de Gronsveltkameren tot in 
lengte van dagen vlak onder de Klaaskerk zullen blijven staan. Zij 
horen daar thuis, evenals om of tegen bijna iedere Hollandse kerk 
bescheiden huisjes werden opgetrokken, als kuikens om een kloek, 
die de forse afmetingen daarvan doen uitkomen. Door afbraak of 
verplaatsing ervan zou men op het Klaaskerkhof een even onzalig 
effect verkrijgen als b.v. te Reims ontstond na het verdwijnen in 
1914 van de huizen die de kathedraal omringden! Het aardige 
hofje verlevendigt bovendien in hoge mate het aspect van het 
overigens toch al niet meer zo fraaie Klaaskerkhof. 

1) Verkerk was de aannemer van het fundatiegebouw, onder wiens toezicht 
blijkbaar ook de bouw der nieuwe Gronsveltkameren ressorteerde. 

R. VAN LUTTERVELT. 
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