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Afstudeerskriptie 2005

Bouwhistorische opname Sionskameren
1.

Vooraf

De Sionskameren moeten volgens archiefstukken ong. 1510 gesticht zijn. Dit wordt in deel
IV behandeld. Achter de twee kleine huizen die naast het huis op de hoek van de ABCstraat stonden was een lange tuin. De eigenaars en bewoners, schoenmaker Claes
Goijertszn. Cas en zijn vrouw Clara,
bouwden hier vijftien huisjes voor oudere
arme alleenstaanden of echtparen. Deze
woonden daar gratis, of in de termen van
die tijd “om Gods wil”. In 1514 droegen zij
het beheer over aan het Bartolomeus
Gasthuis, dat meerdere complexen van
deze

godshuizen

beheerde.

De

mens-

lievende daad moet zijn ingegeven door
een pelgrimstocht van Claes Cas naar het
Heilige Land. De huisjes

werden

de

Sionskameren genoemd, maar heetten in de
volksmond het Claes Cassenpoortje. In de
oude stad werden in de late Middeleeuwen
ong.

30

complexen

van

Godshuizen

gesticht. Meestal lagen die aan een straat of
een steeg, in het geval van de Sionskameren
werden ze in een “backyard” gebouwd.
Rond 1650 werden beide huizen aan de Nieuwegracht verkocht en om de eigenaren ruimte
voor uitbreiding te verschaffen werden de eerste drie huisje afgebroken. Achterin de tuin
van het naastgelegen pand werden drie nieuwe, iets grotere huisjes gebouwd. Uit de
bouwsporen valt af te leiden dat de bestaande huisjes in dezelfde tijd herbouwd zijn. In 1740
vond weer herbouw plaats, ook dit kan op grond van de bouwsporen worden aangenomen.
De bewaard gebleven administratie vertoont een piek in uitgaven in deze perioden.
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De huisjes zijn tot 1960 bewoond geweest. In 1952, dus voordat ze hun 500-jarig bestaan
konden vieren, zijn ze onbewoonbaar verklaard en van de monumentenlijst afgevord. In
1960 is een bouwhistorische verkenning uitgevoerd en is er voor gepleit ze te behouden als
studentenkamers. Dit heeft niet mogen baten en in 1960 werden acht huisjes afgebroken
voor de uitbreiding van de bakkerij aan de Nieuwegracht. Van drie huisjes werden de
tussenmuren verwijderd om te dienen als garage voor elektrische bakkerskarren. De
resterende vier huisjes kregen een bestemming als bergplaats en schaftlokaal. In 1980 werd
een nog verdergaande verbouwing uitgevoerd, waardoor van de huisjes alleen de
topgevels, achtermuren, twee tussenmuren, stukjes voorgevel, twee trappen, balken,
plafonds, borstweringen en kappen overbleven. Zo at het brood de armenhuisjes op. Dit
deel vormt de neerslag van de bouwhistorische opname van de Sionskameren. In deel IV
wordt dieper ingegaan op de perceleringsgeschiedenis ter plaatse, de stichting van de
kameren, een raamkozijn en een deurportaal, de afwerkingslagen in het interieur, een deel
van de fundering en de vondst - tijdens het onderzoek - van een waterput.

2.

Inleiding

Doordat de Sionskameren in 1960 en 1980 opgenomen zijn in de bakkerij aan de ABC-straat
zijn er nog slechts resten over van 7 van de 15 huisjes. Eigenlijk is nog maar één huisje
enigszins intact. Wel zijn de wandopeningen dichtgezet en de houten kozijnen, deuren,
betimmeringen, kasten, vloer en dakkapel verdwenen. Van de andere huisjes zijn de
voorgevels tot aan de borstwering en de tussenmuren grotendeels verdwenen. De kap is
nog intact, zij het dat de dakkapellen recentelijk verwijderd zijn. Aanwezig zijn nog één
vensterkozijn, een hergebruikt portaal van een deur, een steektrap en twee dakkapellen die
op een zolder liggen. Reconstructie betekent grotendeels herbouwen. Dat zal overigens niet
de eerste keer zijn, want op grond van wat nog aanwezig is en de bouwsporen mag worden
aangenomen dat de huisjes rond 1650 en 1740 grotendeels herbouwd zijn en dat de kappen
1e helft 20e eeuw vernieuwd zijn. Deze aanname, die afwijkt van de conclusie van Temminck
Groll dat de huisjes 17e eeuws zijn, is gebaseerd op de drie aangetroffen vloerniveau’s en het
formaat stenen dat daaromheen is aangetroffen (Zie deel IV), de hoekoplossingen in het
exterieur en de administratie van de kameren.
Eerst wordt het exterieur behandeld, vervolgens het interieur en tenslotte de kappen.
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De noordrij omvatte drie kameren. De
bovenste foto toont het restant van de
linker- en de onderste van de middenwoning. De voorgevel is doorgebroken en
de tussenmuur is afgebroken, zodat een
bedrijfsruimte

ontstond.

Het

hofjes-

karakter is te zien aan de (vrij recente)
muur die het binnenterrein afsluit voor de
omliggende bebouwing.
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Van de rechterwoning is de voorgevel nog
intact.

Van

de

zuidrij

zijn

vier

woningen

gedeeltelijk gespaard gebleven. Van de
rechter zijn de gevelopeningen dichtgezet.
Alleen van deze woning is het interieur
redelijk goed bewaard gebleven.
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Het middendeel van de zuidrij

Het linkerdeel van de zuidrij
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Blik vanuit de ABC-straat.
De zuidrij staat rug aan rug met de huizen
aan de ABC-straat. Daartegenover is nog
net het dak van de noordrij te zien.

Het poortje aan de Nieuwegracht.
Erachter de 20 m. lange smalle steeg naar
de Sionskameren. De kameren lagen in de
tuin van het pand links van de poort, waar
in 1510 de stichter Claes Cassensz. woonde
en werkte.
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De Sionskameren in betere tijden. Foto uit 1950. Links de noordrij en rechts de zuidrij. Het
hofjeskarakter is hier goed te zien. Langs de woningen loopt een straatje. Daartussen een
tuin. De foto is genomen vanaf de plek waar twee privaten stonden.
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Exterieur

3.a Noordgevel zuidrij

Van het oorspronkelijke muurwerk van deze gevel is bewaard gebleven: de borstwering,
rechts het muurwerk van het rechterhuisje en een deel van het huisje ernaast (de
wandopeningen zijn dichtgezet) en links het muurwerk van het linkerhuisje tot de deur.
Daaronder en daartussen zijn doorbraken gemaakt bij de uitbreiding van de bakkerij in 1960
en 1980. Het muurwerk is toen witgeschilderd tot ong. 50 cm. boven de kozijnen. Vóór 1960
was het muurwerk, getuige oude foto’s, witgeschilderd tot en met het kalf van de
deurkozijnen.
De toegepaste steen is een regelmatige steen van formaat 22,5 x 10,5/11,5 x 4/4,2 cm. De
muurbeëindiging rechts vertoont metselwerk zoals dat tot rond 1725 werd toegepast. Een
koppenlaag wordt beëindigd met een strek. De ene strekkenlaag met een klezoor en een kop
en de andere met een kop, een klezoor en een kop. Deze beëindiging komt alleen op die
plaats voor. Bij andere beëindigingen worden drieklezoren gebruikt. Hiermee is een
datering op 1740, het jaar waarin volgens de administratie grote uitgaven werden gedaan
aan de Sionskameren, mogelijk. De afwijking markeert de overgangsperiode. Het nog
aanwezige muurwerk van alle voor- en topgevels en tussenmuren is met hetzelfde
metselwerk uitgevoerd. Zoals verderop nog zal blijken zijn in de achtermuren en
funderingen grotere en meer onregelmatig gevormde stenen aangetroffen.
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De bakgoot op beugels is verdwenen, maar de meeste beugels zitten er nog. Verder is te
zien dat de plafondbalken tussen raam en deur in de muur verankerd waren en dat de
muurplaat met omgezette muurankers vastgezet was. Op de plaatsen van de voormalige
dakkapellen zijn enige jaren geleden pannen ingelegd om verder verval te voorkomen.
Verderop zal nog blijken dat de kappen en ook de dakkapellen 1e helft 19e eeuw vernieuwd
zijn.
Bij het maken van de doorbraken in 1960 en 1980 zijn kalkzandstenen kolommen en
muurwerk gemetseld waarover een stalen H-balk is gelegd. Ter overdekking van de
binnenplaats zijn twee stalen H-balken van de noord- naar de zuidrij geplaatst. In de borstweringen zijn sporen te zien van een over-kapping van de binnenruimte. De borstweringen
buigen aan de bovenkant naar buiten uit. Het grondvlak van de huisjes is niet vierkant maar
enigszins wiebertjesvormig. De reden hiervan is waarschijnlijk dat de oorspronkelijke
huisjes direct achter het voorhuis aan de Nieuwegracht gebouwd zijn en de scheve stand
daarvan volgen. De zuidgevel van de noordrij wordt niet beschreven omdat deze
grotendeels overeenkomt met de noordgevel van de zuidrij.

3.b Exterieur - Noordmuur noordrij
De achtermuur van de noordrij biedt een bonte aanblik. De muur staat aan een binnenplaats
van ong. 2 m. breed. Het achterste deel van de binnenplaats is volgebouwd met een toiletgebouw. De muur is lastig in zijn geheel te fotograferen, er is een fotocollage weergegeven
van het westelijke gedeelte. De opbouw daarvan komt ong. overeen met de rest van de
muur. Wat valt er te zien op de foto op de volgende bladzijde?
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De onderste 80 cm. van de muur bestaat hoofdzakelijk uit kloostermoppen, formaat 28/29 x
14,5 x 6. Dit formaat is door Temminck Groll ook aangetroffen (28/29 x 14 x 6,5) en wordt
door hem aangemerkt als fundering van de eerste huisjes uit 1510. De noordrij is echter pas
in 1650 gebouwd omdat de huisjes zijn gebouwd ter vervanging van de eerste drie huisjes
van de zuidrij die toen afgebroken zijn. De stenen van deze huisjes kunnen dus zijn
hergebruikt.

Overigens is in de muur op één plaats in het onderste deel een

muurbeëindiging te zien, zodat een deel van de muur ook bestaand (een tuinmuur of
gebouwtje) kan zijn geweest.
Hierboven, op ong. 2 m. uit de hoek zit een vertikale scheur die ook binnen te zien is. Het
metselwerk op de hoek is recentelijk opnieuw opgemetseld. De oorzaak van de scheur zal
een zwakke fundering zijn. De twee meter boven de onderste laag bestaat uit stenen met
een formaat 23/24 x 11,5 x 4,7/5. Dit zullen de bij de bouw in 1650 gebruikte stenen zijn.
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De bovenste meter bestaat uit stenen met een formaat 22,5 x 10,5/11,5 x 4/4,2. Dit zijn de
overal in de huisjes toegepaste stenen van de herbouw in 1740. Het zou kunnen zijn dat
deze laag op de voorgaande is gemetseld omdat de borstwering van de huisjes toen
opgetrokken is. Tegen een deel van het met 17e eeuwse stenen opgetrokken muurwerk is
een klampmuur gemetseld met o.a. plavuizen van 18 x 18 cm en 22 x 22. Deze kunnen uit de
vloeren van 1510 en 1650 van de zuidrij komen.
Aan de resten pleisterwerk is nog het volgende te zien. Op ong. een meter onder de dakgoot
loopt horizontaal een rand met resten dakleer. In het pleisterwerk daaronder is hier en daar
te zien dat er blokken zijn gemaakt. De binnenplaats van de in 1878 gebouwde
glaswerkplaats zal overdekt zijn geweest en de achtermuur is toen voorzien is van een
pleisterlaag met blokken-motief, wat gebruikelijk is in de 19e eeuw. Op de plaats van het
toenmalige toiletblok ontbreekt het pleisterwerk. Op de binnenplaats komt geen zon en het
metselwerk is vochtig. Een dakgoot ontbreekt.

3.c Exterieur - Westkant
Op de tekeningen op de volgende bladzijde is de westkant van de Sionskameren te zien.
Het metsel- en voegwerk van de topgevels verkeert in goede staat. De huid van de baksteen
vertoont een mooie donkerrode kleur. Zoals eerder vermeld is dit de in 1740 toegepaste
steen. Op 3,5 m. hoogte is een naad te zien met resten specie en dakleer die wijzen op een
overkapping van de poort naar de achtergelegen binnenplaats. Op de muur van de noordrij
zijn sporen te zien van witte muurverf. Andere sporen van muurverf of pleisterwerk zijn er
niet. Dit zullen resten zijn uit de periode na 1878 van de voormalige glaswerkplaats en het
laboratorium. De muur tussen de noord- en zuidrij heeft een basis van machinale stenen van
waalformaat. Daarboven is een muur opgetrokken van hergebruikte oude stenen met daar
boven machinale stenen van waalformaat. Deze muur is steens dik. De noordkant is
ingekast in de topgevel van de noordrij. Erachter en er boven uit stekend een steens muur
van machinale stenen van waalformaat. Al dit muurwerk moet uit de periode 1960/1980
zijn, toen bij de uitbreiding van de bakkerij hier meelsilo’s werden geplaatst. De voorganger
van deze muur vormde, getuige oude foto’s, de afsluiting van de Sionskameren en zal er
wel tot 1960 gestaan hebben. De schouderstukken van de topgevels zijn afgebrokkeld.
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Aan de zuidkant ontbreekt deze; het muurwerk aan de zuidkant eindigt bij de pijpschacht
voor de goot en de regelmatige beëindiging van het metselwerk geeft aan dat dit
oorspronkelijk werk is. De aansluiting aan de bovenkant met het belendende pand is bij de
restauratie van dit pand rond 1990 gemaakt.

12

De Sionskameren in Utrecht

4.

Afstudeerskriptie 2005

Interieur

Van de begane grond is bij de uitbreiding van de bakkerij in 1960 en 1980 het grootste deel
van de voorgevels en tussenmuren verdwenen. Hier wordt eerst een beschrijving gegeven
van de ruimtes die hierdoor ontstaan zijn. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van
het enige huisje dat nog enigszins intact is en van de kappen.
4.a De open ruimtes
In de zuidrij is een doorbraak gemaakt naar het achterliggende huisje aan de ABC-straat. Er
is ook een toiletblok gebouwd met een spouw tussen de oorspronkelijke achtermuur en
tussen-muur. Dit blok heeft evenals de rest van de ruimte muren van kalkzandsteen. De
oude balklaag is nog aanwezig. Van sommige zijn de koppen in de noordmuur verrot. Ter
plaatse van de doorbraak aan de zuidkant zijn ze op klossen op een stalen H-balk gelegd.
In de noordrij is één tussenmuur verdwenen en drie meter ernaast is een nieuwe muur
gemetseld. Zo onstonden in het oostelijk deel een ruimte van 5 m. en van 2 m. breed. Deze
ruimtes zijn betegeld, voorzien van een nieuwe balklaag onder de oude en alle wanden zijn
met een teerlaag afgewerkt. De oorspronkelijke deur en vensters zijn dichtgezet. De smalle
ruimte heeft een deur en in de brede ruimte zijn twee ruwe openingen gemaakt die van
recente datum moeten zijn. In het westelijke deel is onder de oude balken een rachelwerk
gemaakt waaraan een gipsen plafond gezeten heeft. De plaatsen van de tussenmuur, de
trappen en de houten wanden tussen halletje en trap en woonkamer zijn nog goed te zien.
Net als in de zuidrij is alles afgewerkt met witte muurverf. Daaronder zijn een gele verflaag
en licht- en donkerroze verf-lagen te zien. De noordmuur vertoont op 20 cm. en 2 m. van de
westkant verticale scheuren van max. 1 cm. dik, die van onder naar boven toe verwijden.
Dit is hiervoor bij het exterieur beschreven.
4.b Het overgebleven huisje
Onderzocht is de begane grond; de vier wanden, plattegrond en balklaag worden
beschreven. In deel IV zijn deelontledingen te vinden van een overgebleven raamkozijn,
deurportaal, afwerkingslagen van hout en pleisterwerk en een ontgraving van de fundering
in de zuid-oost hoek. Tezamen met wat in 1960 door Temminck Groll is getekend aan
interieuronderdelen, is dit informatie op basis waarvan een getrouwe reconstructie van
deze elementen kan plaatsvinden, naar de situatie zoals die tot 1960 aanwezig was.
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Linkerbovenkant noordwand
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De noordwand is de voorgevel van het huisje. Tweederde gedeelte (links) is betimmerd met
hardboardplaten. Het oorspronkelijke venster daarachter is bij de uitbreiding van de
bakkerij in 1960 en 1980 eerst naar onderen vergroot en vervolgens geheel dichtgezet met
metselwerk. In het linkerdeel is er een voorzetmuur van bimsbeton, 5 cm. dik met een
spouw van 5 cm. De muur is met grote spijkers verankerd in de gevelmuur. Op 7 cm. boven
de plavuizen vloer zit een houten plint van 11 cm. Het rechterdeel, overeenkomend met de
oorspronkelijke voordeur, is dichtgezet met metselwerk, op een spleet na onder de rollaag.
Dit is met cementmortel afgewerkt. De vier plafondbalken zijn ong. 50 - 100 cm. vanaf de
koppen verrot en worden ondersteund met een houten constructie. De rechterbalk is een
strijkbalk tegen de tussenmuur.

Rechterkant noordwand
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De westwand

Net als de noordwand heeft de westwand een voorzetmuur van 5 cm. bimsbeton
waarachter een spouw van 5 cm., die met grote spijkers in de achterliggende steens muur
verankerd is. Boven in deze muur zitten twee luchtroosters. De voorzetmuur zal, blijkens
het aantal en de aard van afwerklagen, in de 1e helft 20e eeuw geplaatst zijn als isolatie tegen
kou en vocht omdat het huisje het laatste van het rijtje was en een buitenmuur heeft op het
westen. Zoals nog zal blijken had het buurhuisje deze voorzetmuur niet. Onderzoek in de
administratie van de kameren zou uitsluitsel kunnen geven over de datering.
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Tekening westwand

De schoorsteen is aan de bovenkant ommanteld met zachtboard. Hiermee wilde men
waarschijnlijk de kieren naar de zolder dichtmaken. De schouw is dichtgemetseld. Als
enkele stenen worden verwijderd blijkt dat de binnenzijde van de dekbalk zwart verbrand
is en voorzien van asbestpapier. Het is gissen hoe de schouw is gebruikt voordat hij is
dichtgezet. Op twee meter hoogte zit in de schoorsteen een inlaat voor een kachelpijp.
Ingrepen aan schouw en schoorsteen hebben wellicht gelijktijdig met het plaatsen van de
voorzetmuren plaatsgevonden.
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Ook in de zuidwand de voorzetwand, met uitzondering van de linkerbovenhoek. Dit is te
verklaren omdat de oostwand, onder de steektrap, betimmerd was met kasten en een
bedstee. Op de plattegrond van Temminck Groll (die als bijlage bijgevoegd is) is te zien dat
de bedstee en de kast ernaast naar voren kwamen ten opzichte van de trap. De naad van de
kast is op de muur te zien. De kastruimte boven de kast en de bedstee was net zo breed als
de trap. In de voorzetmuur zit een ventilatierooster op de plint. Op de foto’s is te zien dat de
balklaag van het achtergelegen huisje aan de ABC-straat bij de restauratie in de achtermuur
is gelegd. Het metselwerk is hier vernieuwd. Elders is te zien dat de achtermuur halfsteens
is, tegen de achtermuur van het achtergelegen huisje aan. Het formaat is 25 x 12 x 6.
Mogelijk zijn de huisjes in 1650 gelijktijdig rug aan rug gebouwd, waarbij de oorspronkelijke
poort, die verderop in het oorspronkelijke rijtje bleef bestaan, dichtgebouwd werd. Het
muurwerk van de voorgevel, topgevel en tussenmuur is uit 1740.

18

Linkerboven
hoek

Rechterhoek
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In de oostwand is bij de uitbreiding van de bakkerij een doorgang gemaakt naar de naastgelegen ruimte. De kast in de rechterhoek is bij de plaatsing van de voorzetmuren gehandhaafd, evenals de kast onder de trap en de kasten boven de bedstee. Alleen op de plaats van
de bedstee is een voorzetmuur gemaakt, zonder spouw. De tussenmuur is halfsteens dik en
loopt door in de tussenmuur op zolder. Onder het plafond zit een strijkbalk. Rechtsonder in
de muur is ten behoeve van het onderzoek een gat gemaakt. Daar doorheen is de
achtermuur te zien van het voormalige buurhuisje. Hier is geen voorzetmuur.
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Linkerkant oostmuur

Rechterkant oostmuur
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Op de opgemeten plattegrond, waarin de balklagen in blauw zijn ingetekend is goed te zien
dat van de vier balken drie op de deur- en raamkozijnen rusten en dat één in de muur
opgelegd is, die met een balkanker aan de muur bevestigd is.
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Zolders en kappen

Het dak van de noordrij (drie huisjes) bestaat uit de topgevels, twee halfsteens tussenmuren
(waarvan er één na 1960 afgebroken is) en drie ong. in het midden tussen de muren
geplaatste spanten, verbonden met een muurplaat en twee flieringen.
De kap is beschoten met kraaldelen. Op basis van de staat van het hout en de uitvoering is
de kap te dateren uit de 1e helft 20e eeuw. Nader onderzoek in de administratie van de
Gods- en gasthuizen levert wellicht een exacte datering op van de kappen.
Het dak is gedekt met rechtssluitende hollandse rode en gesmoorde pannen.
De spanten zijn schaargebinten. De gebintbenen zijn met een blokkeel in de borstwering
bevestigd. Aan de voorzijde vastgezet met een anker en aan de achterzijde onder de
muurplaat gespijkerd.
De dekbalk van het gebint is met twee korbelen verstevigd aan de benen. Over de einden
ervan liggen de flieringen. De verbindingen tussen benen, schoren en dekbalk zijn dubbele
pen-gatverbindingen.
Boven het gebint twee lichtere spantbenen die in de nok met een driehoekige plank aan
elkaar verbonden zijn. De benen zijn onderling verbonden met een hanenbalk. Over de
einden daarvan liggen de flieringen. Deze flieringen zitten in de benen en hanenbalk
gekeept.
Op de genoemde pen-gatverbindingen na zijn de onderdelen aanelkaar gespijkerd. Aan de
achterzijde loopt over de hele lengte een gording tussen blokkeel en eerste fliering.
Hierboven in ieder huisje een dakraam van 50 x 60 cm. Aan de voorzijde bevindt de gording
zich tussen de dichtgezette openingen van drie dakkapellen.
In de overgebleven tussenmuur is na 1960 een deuropening gemaakt. Van de schoorsteen
zijn alleen nog sporen zichtbaar. De gebruikte baksteen is dezelfde als in de voor- en
topgevels.
De schoorsteen in de achterste topgevel is nog aanwezig. De bakstenen zijn van een kleiner
formaat, 17 x 8 x 4. Deze zijn ook op enkele andere plaatsen aangetroffen en zijn van de
herbouw in 1740.
De houten delen in of op de muur zijn deels verrot.
De borstwering aan de voorkant helt voorover en vertoont aan de westkant scheuren.
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Het pleisterwerk van de topgevels en tussenmuur is voor 90% nog aanwezig, dat van de
borstweringen voor 50%.
De voormalige openingen van twee trappen zijn dichtgezet.
Er ligt een voormalige dakkapel op zolder die voor reconstructie kan worden gebruikt.
De kap van de zuidrij is in slechtere staat. Constructie en afwerking zijn identiek. De zolder
van het huisje dat nog enigszins intact is, vertoont het oorspronkelijke beeld.
In de tussenmuur is na 1960 een deuropening gemaakt naar een open zolder boven de drie
naastgelegen huisjes. Hierbij is een voormalig kozijn tussen kamer en halletje gebruikt.
Op de open zolder is een deel van de achterste borstwering na 1960 afgebroken.
Op de plaatsen van de twee voormalige tussenmuren zijn spanten uit afgebroken huisjes
herplaatst.

Kap zuidrij
De vervorming en
ondersteuning
zichtbaar
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Kap noordrij
met voormalige dakkapel

Reconstructietekening zuidrij naar een tekening van Temminck Groll
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Waardering

Bij de verkenning is al gesteld dat het van de gemeentelijke monumentenlijst verwijderen en
onbewoonbaar verklaren van de Sionskameren in de 50-er jaren gevolg was van een gebrek
aan middelen voor restauratie in de periode van de Wederopbouw. De bakkerij kon
daardoor in 1960 en 1980 uitbreiden ten koste van de Sionskameren. Later is het restant van
de Sions-kameren weer op de monumentenlijst geplaatst.
De kameren hebben een bijzondere betekenis in het licht van de Utrechtse geschiedenis. In
de late Middeleeuwen was er een dertigtal complexen van Godswoningen. De bewoners
woonden er gratis, maar moesten wel pater-nosters en ave-maria’s bidden. Deze zorg om
het zieleheil vinden we ook terug in de praktijk van het verkopen van aflaten. Zo kon een
schoenmaker, die het Heilige Land had bezocht, ertoe komen met zijn vrouw 15
Godswoningen te stichten in zijn eigen achtertuin.
Dit laatste maakt het hofje bijzonder omdat de overgebleven complexen alle aan de
openbare weg gelegen zijn. De fundatie heeft bovendien 450 jaar gefunctioneerd zoals hij
bedoeld was. Er werd een kapitaal gevormd, waaruit onderhoud en vernieuwing werden
gefinancierd. De laatste heeft plaatsgevonden 1e helft 20e eeuw toen o.a. de kappen zijn
vernieuwd. Als de 2e WO er niet tussen was gekomen, had het hofje binnenkort kunnen
vieren dat het 500 jaar bewoond was in overeenstemming met de stichting.
De kameren zijn verder bouwhistorisch van bijzondere waarde omdat de structuur van een
hofje nog aanwezig is en de bouwkundige ontwikkeling in 450 jaar tijd goed af te lezen is.
Qua architectuur zijn ze eenvoudig, maar wel kenmerkend.
Restauratie (grotendeels reconstructie) van het exterieur is wenselijk en mogelijk omdat een
groot deel van de bouwmassa nog aanwezig is en er goede documentatie is van wat
verdwenen is. Indeling en interieur moeten aan de nieuwe bestemming worden aangepast,
waarbij onderdelen op museale wijze kunnen worden teruggebracht.
De toegang aan de Nieuwegracht, met de poort naar de kameren, verdient behoud. Het
voormalige “Claes Cassenpoortje” blijft daardoor herkenbaar. Uit praktische en veiligheidsoverwegingen verdient het aanbeveling in de muur aan de westkant een doorgang te
maken. Hoewel het niet de oorspronkelijke muur is die het hofje afsluit, moet hij wel
behouden worden omdat hij hoort tot de opzet.
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Bijlage - Aanbevelingen voor de restauratie
1.

Restauratie van het restant van de zeven Sionskameren betekent grotendeels
reconstructie. Het muurwerk dat er nog staat vanaf de fundering, de balklaag en de
kappen kunnen daarbij op hun plaats blijven, maar zullen wel ondersteund moeten
worden. Het meeste metsel- en voegwerk is in goede staat en dient zoveel mogelijk
gespaard te blijven.

2.

De bestaande tussenmuren en schoorsteenkanalen beneden en boven moeten
gehandhaafd blijven, zijnde deel van de oorspronkelijke opzet.

3.

De bestaande borstweringen aan de voorzijde zullen grotendeels opnieuw gemetseld
moeten worden op het te reconstrueren muurwerk. Het bestaande verband alsmede de
plaats van ankers, goothaken en andere ijzeren details zullen goed moeten worden
opgenomen om de originele situatie te herstellen.

4.

Van de noordrij moet, ter plaatse van de scheuren, de fundering versterkt worden. Er
moeten bouwkundige voorzieningen worden getroffen om de vochtbelasting van de
noordmuur te verminderen.

5.

Beoordeeld moet worden of de betonnen vloeren al dan niet een nadelige invloed
hebben op de vochthuishouding van het muurwerk.

6.

Beoordeeld moet worden of het gewelf van de waterput nog in goede staat is en of de
aanwezigheid van de put beperkingen met zich meebrengt qua vloerbelasting ter
plaatse.

7.

De balken en de kapvoeten moeten, waar deze vergaan zijn, worden aangelast.

8.

Raamkozijnen en dakkapellen kunnen worden nagemaakt op basis van wat er nog is.
Alle kozijnen kunnen als kruiskozijn worden uitgevoerd in de situatie waarin zij zich in
1960 bevonden.

9.

Interieuronderdelen kunnen op basis van wat er nog is en de tekeningen van Temminck
Groll op museale wijze worden teruggebracht, bijv. door het ene huisje dat nog
enigszins intact is geheel te reconstrueren. De voorzetmuren kunnen daarbij
gehandhaafd blijven en de plavuizen vloer uit 1740 kan in het zicht worden gelaten.

10. De binnenplaats moet aan de hand van oude foto’s worden gereconstrueerd.
De binnenste muur van de afsluitende muur kan verwijderd worden.
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