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Deelontledingen
1. Perceleringsgeschiedenis Sionskameren.
In deel I is het ontstaan van de bebouwing in de zuid-oostelijke binnenstad behandeld. Het
gebied tussen de Lange Nieuwstraat, Zuilenstraat, Nieuwegracht en ABC-straat is gelegen
in het zuidelijke gedeelte van het middeleeuwse gerecht van de Paulusabdij. De Paulusabdij
had bij zijn stichting in de 11e eeuw drie hofsteden direct ten zuiden van de abdij gekregen,
uit de opbrengst waarvan men kon voorzien in het dagelijks onderhoud.
Door de Bruijn wordt in zijn studie ‘Husinghe ende hofsteden’ uit 1994 de zuidelijke grens
van het gerecht van de Paulusabdij, met de nodige slagen om de arm, gelegd tussen de
ABC-straat en de zuidelijker gelegen Groenestraat. Het aardige is dat de totale breedte van
de drie hofsteden hiermee ong. 350 m. bedraagt. Dit komt overeen met driemaal de
hoevebreedte van de rondom Utrecht gelegen veenontginningen. Deze ligt tussen de 105 en
120 m. Dit kan echter toeval zijn, want de Bruijn stelt in zijn studie dat er geen
standaardmaten voor hofsteden te ontdekken zijn.
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Verder maakt de Bruijn melding van drie hofsteden in het gerecht van de Paulusabdij,
genoemd in 14e eeuwse stukken, waarvan er twee ongeveer tegenover het gerecht van de
Dom aan de oostkant van de Nieuwegracht gelegen zijn en één tegenover de laatste
hofsteden van het gerecht van Oud-Munster ten noorden daarvan. Op het kaartje op de
vorige bladzijde is links in groen het gerecht van Oud-Munster aangegeven en in rood dat
van de Dom. De donkerblauwe lijn is de mogelijke grens van de drie 14e eeuwse hofsteden
van de Paulusabdij. Wellicht wijst de knik in de Lange Nieuwstraat daar ook op. De twee
onderste lichtblauw getekende lijnen betreffen perceelgrenzen die aan de kant van de Lange
Nieuwstraat en aan de kant van de Nieuwegracht in één lijn liggen. (Zie het plaatje
hieronder.) Op andere plaatsen is dat niet het geval en op deze wijze ontstaat het beeld van
drie hofsteden. De noordelijke kan dan zijn grens hebben gehad in de Zuilen-straat (die in
zijn huidige vorm 17e eeuws is) en de zuidelijke achter de vroegere percelen aan de
zuidkant van de ABC-straat. De drie hofsteden kunnen dan splitsingen zijn geweest van de
zuidelijkste 11e eeuwse hof-stede van de Paulusabdij. Deze laten zich ook weer in drieën
splitsen, wat op het bovenste kaartje ingetekend is. De Sionskameren liggen dan in het
noordelijke deel van de zuidelijke hofstede dat loopt tot halverwege de Lange Nieuwstraat.
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2. De stichting van de Sionskameren.
In zijn studie “Geschiedenis der fundatiën” komt de archivaris Muller, op grond van een 17e
eeuwse kopie van de stichtingsakte uit het archief van het Bartolomeus Gasthuis en een
berekening wanneer de administratie in het archief van het gasthuis opgenomen moet zijn,
tot de conclusie dat de Sionskameren gesticht moeten zijn tussen 1406 en 1463. Hij moet de
gerechtsstukken uit 1506, 1514 en 1519, die zich in hetzelfde archief bevinden, niet gekend
hebben.
In het eerste stuk uit 1506 verkoopt Mergriet Jacob Splinterszns. dochter haar huis, hofstede
en ledig erf dat daarnaast gelegen is, aan Claes Goijertszn. en zijn vrouw Clara. In het
tweede kopen Claes en Clara van Cornelis Janszn. van Steenhuysen het huis en de hofstede
ernaast.
In het stuk uit 1514 dragen Claes en Clara hun huizen, hofstede en kameren over aan het
Bartolomeus Gasthuis, als fundatie waar armen mogen wonen. Het onderhoud van de
kameren en uitdelingen aan de bewoners moeten bekostigd worden uit de huuropbrengst
van de twee huizen. De fundatiebrief is overgeleverd in een 17e eeuwse kopie.
In een stuk uit 1519 wordt de beslechting van een erfgrensgeschil uit 1511 bevestigd, dat
Claes en zijn buurman Jan Dirkszn. hadden. De oorzaak was dat Claes zijn kameren te dicht
op de poort van de buurman had gebouwd. Het betreft de poort tussen de Sionskameren en
de huizen aan de ABC-straat. Er wordt een regeling getroffen voor de hemelwaterafvoer.
E.e.a. betekent dat de kameren tussen 1506 en 1511 gebouwd moeten zijn. Ik houd het op
1510 omdat het geschil waarschijnlijk direct na de bouw is ontstaan. Hieronder worden de
stukken, met transcriptie, weergegeven.
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Brief waarbij Mergriet Jacop Splintersoins dochter haar bezit verkoopt aan Claes Goyertszn.
en zijn vrouw Clara. (1506)

“Alle den genen die deze brieff zullen zien off horen lezen doe wij verstaen scout ende
scepenen der stadt van Utrecht dat voir ons quam intgerechte Mergriet Jacop Splinterszn.
dochter ende gaff over mit hoirs gecorens mombers hant dair sij mit recht ende mit oirdelle
ain quam Clais Goyertszn. ende Clara sijn wijff den stadt brieff van Utrecht ende der
huijsinge ende hofstede mittet ledige erff beseijden aingelegen dair den selven stadtbrieff
off spreect dair onsen tegenwoordigen brieff doir gesteken is ende verteech dair off ende
van alle rechts ende toeseggens dat sij daer aen hadde ende mede van allen brieven die daer
off ruerende sijn ... Clais Goyertszn. behoeff voirgenoemt alse recht ende oirdelle wijsde dat
sij sculdich was te doen ende sij geloifdent hoir mede jair ende dach tewairen opten pacht ...
der brieve daer van wesende nae sunte Lamberts dach ... alle voirplecht ofte doen zonder ...,
dit gesciede etc.”
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Brief waarbij Claes Goyertszn. het naastgelegen huis koopt. (1506)

“Aen den genen die dezen brieff zullen zien of horen lezen doe wij verstaen scout ende
secepenen der stadt van Utrecht dat wij daer over ende aen waren daer Claes Goyertszn.
geëngent wert mit recht ende mit oerdelle ainden erffpacht vande hoffsteden ende ain alle
alzulck getimmert als daer op staet gelegen in der Oudellen daer de stadtbrieff mitten ... off
spreken daer onsen tegenwoordigen brieff doer gesteken is ende aen alle rechts ende
toeseggens dat Cornelis Janszn. van Steenhuisens naekomelingen daer aen hebben daer hij
aengepant was ende mit allen recht vervolcht hadde alse hij sculdich was te doin ... voir die
helft van drie gouden rijnsce gulden van eenhalff jair pacht verscenen Paescen lestleden des
hij hielt mit sijnre eede dat hem dair mit op betaelt enwas noch ine mant van sijnre wegen
ende mede voir die daer op tecost zijn gegaen van ban van ... van scrijven behoudelicken
elker malck sijns rechts. Dit gesciede onder etc.”
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Brief waarbij Claes Goyertszn. en zijn vrouw Clara hun bezit overdragen aan het
Bartolomeus Gasthuis. (1514)

“Alle die gene die desen brieff sullen sien off horen lesen, doen wij verstaen scout ende
scepenen der stadt van Utrecht dat voir ons quamen int gerechte Claes Goeyaertsoin ende
Clara sijn wijff ende gaven met gesamender hant alst rechte wijsde over synte Bertolomeus
Gasthuijs gelegen binnen Utrecht tot behoeff den rechten armen huijssitten diemen dair
inne setten sall om the bewonen die huijsingen hofsteden metten kameren ende met alleen
hoeren toebehoerten als dair nu op getymert sijn off noch op getymert sullen werden
gelegen aen de westside vander Oudellen daer die huijsingen geheten Beijenberch
zuijtwaert ende Cornelis die straetmaker noortwert naestgelegen sijn ende vertegen dair off
ende van alle rechts ende toeseggens dat sij der an hadden ende mede van alle brieven die
daer off ruerende zijn totten armen huijssitten om die the bewoenen nae inhout der
fondanten daer van gemaeckt wesende behoeff voirgenoemt alze recht ende oerdele wijsde
dat si sculdich waren the doen ende geloefdent te waren opten pacht alst van outs gelegen is
nae beloeken Paesschen naestcomende ende alle voers. plechten off the doen....etc.”
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Brief waarbij de uitspraak uit 1511 in een geschil tussen Claes Goyertszn. en Jan Dirckszn.
over hun erfgrens bevestigd wordt. (1519)

‘Alle den ghenen die desen brieff zellen zien off horen lezen doe wij verstaen Gijsbert van
Lantscroon scout Willem van Winssen Willem die Waell van Vroensteijn Jacop van Letten
ende Jan van Waell scepenen der stadt van Utrecht dat voer ons quamen intgerechte
Hermen Willemszn. Willem Claeszn. metselaers Peter van Dort die lijdecker ende Cornelis
Heinricszn. die straetmaecker ende sij tuijchden eendrachtelijcken bij hoeren ende soe sij
daer mitten recht toegebrocht waren die zij deden voll stafs eedts heffelick ainden heijlijgen
mit opgerechte vingeren ende wij vollkomelicken van hem luijden ontfengen dattet hem
well kenlycke is dat zij int jair van elven lestleden een verdedinge ende gesceyt gemaict
hebben tusschen Clais Goijertszn. zaliger gedachte ter eenre ende Jan Dircszn. die
bontwercker ter andere sijde heercomende van alsulcken twist ende gescheell alse pertijen
voerscr. tegen malcandere gehadt hadden heercomende van die dertien cameren mittet
voerhuijs streckende van die nije graft ter nije straete wert aen welcke cameren ende
huijsinge voers. Claes Goijertszn. op die tijt toebehoerden ende hij tot goots cameren
gemaect heeft daer Jan Dircszn. voors. mit zijne poertwech cameren en huijsinge bove naest
gelegen is ende bij sonder soe Jan Dircszn. hem op die tijt vermat te bewijsen dat (Claes)
Claes voors. hem te nae getimert was in zijne poertwech voors. soe wordet op die (tijt)
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tijt verdedinckt bij dese tuijchsluijden voors. alse dat Claes Goijertszn. ende sijnen
naecomelingen dien poirtwech voors. souden helpen houden en maecken mit goeden
clinckert steen tot ewijgen daigen ende dat die nochtans Jan voors. ende zijnen
naecomelingen water vallende inden zelven ganck ofte poertwech leyden mit tweën goeten
door zijn cameren indie ABC-straete ende die gueten voers. oeck houden tot ewijgen daigen
op hoere beijden cost des soude Claes Jan Dircszn. voors. geven aen gelde eens drie rijnssce
gulden current bij eenre jaeren van vijftich gouden vrancrijcse aude schilde die een helft tots
raets behoeff van Utrecht ende die ander helft totter sechsluijden behoeff voirg. ende
wantmen in allen rechtweerdigen saecken schuldich is getuichnisse der waerheyt te geven
sonderlinge aslmen des versocht wert ende wij daer nu mitten recht op versocht sijnde soe
hebben wij etc.”
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“In manieren hier na beschreven soo heeft Claes Goijertszn. die schoenmaker ende ridder
Godts en Clara Jan Henricx dochter zijn wijff, geordineert ende gefundeert twee erven met
huisinge en hofsteden also die gelegen zijn in der Oudelle tot behoeff der armen huijssitten
off huijsluiden, of hoe men die noemen zell, te weeten die verarmt zijn; maar die al haar
leven bij der straaten gebeden hebben die en zijn hier niet in ...
Item, dit is die manier hoe men deze erven bewonen zal, te weeten dat die twee voorhuizen
op ter graften te huir zellen gaan tot behoeff en tot reformeringe der cameren die achter
staen ofte totter timmeringe of hoe men des noemen zell en voort alzo veel meer als daertoe
geordineert zell worden.
Item, dit is manieren hoe men deze cameren gheven zell, dat is te weeten, één man alleen of
ééne vrouwe alleen, of man en wijff te samen die in der echten zijn; en alle deze persoonen
en zullen geen kinder mit hem woonen tenzij mit conditiën of bij zaken die hier nae
beschreven staen; en deze persoon zullen oud wezen vijftig jaer of daer en boven tenware
dat de huismeesters van dezen cameren kenlicke waer dat zij niemand nut en waeren te
dienen zoo zouden zij mogen passeeren bij goetduncken van de huijsmeesters.
Item waer dat zaeken dat iemant waer die een kind hadde die gebreckelick waer, dat se
niemant nut en waeren te dienen en begeerdense mit hun te hebben mitter woonen in
vreden te leven dat zellen zij de huismeesters in den tijd kenlicken maecken en indien dat
de huismeesters hun beiden belieft zo zullen zij mitten anderen mogen wonen om 15
stuivers ‘s jaers tot behoeff der cameren mede te maecken of te reformeeren.
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Item waert zaecke dat iemant in der cameren storven al dat sij after laeten nae haeren doot
van haeren goeden dat zal in den cameren blijven van den genen die zonder huur woonen
om die cameren mede te maecken.
Item waert zaecke dat iemant wijf of man die eenich quaet regiment bedreven of eenich of
eenich ongeneuchte en dat dick geschiede die selmen uitsetten ten waer dat die
huismeesters kenlicken waer dattet deur cranckheijt van sinnen waer.
Item waert zaecke dat iemant die in deeze cameren woonden om Godes willen en hem
eenig goet aenbestorven waer dat zij daerin niet laeten en wilden ende wilden daerom uit
vaeren die zal gheven van elcken jaer dat hij of zij daer inne gewoont hadden vijfendertig
stuivers. Ende waert zaecke dat deeze personen wijf of man enigen regiment ter handen
togen om te dencken men zalmer nu uijtsetten en niet te geven dat en sel hem niet
voorderen of verschonene zij en zellen geven dat voorscreven staet want men zal hem alle
deze puncten te voren seggen als zij in deze cameren komen sullen.
Item waert zaecke dat iemant in der cameren storven al dat gij after laeten nae haeren doot
van haeren goeden dat zal in den cameren blijven van den genen die zonder huur woonen
om die cameren mede te maecken.
Item waert zaecke dat iemant wijf of man die eenich quaet regiment bedreven of eenich
ongeneuchte en dat dick geschiede die selmen uitsetten ten waer dat die huismeesters
kenlicken waer dattet deur cranckheijt van sinnen waer.
Item waert zaecke dat iemant die in deeze cameren woonden om Godes willen en hem
eenig goet aenbestorven waer dat zij daerin niet laeten en wilden ende wilden daerom uit
vaeren die zal gheven van elckenjaer dat hij of zij daer inde gewoont hadden vijfendertig
stuivers. Ende waert zaecke dat deeze personen wijf of man enigen regiment ter handen
togen om te dencken men zal mij er nu uijtsetten en niet te geven dat en zel hem niet
voorderen of verschonen zij en zellen geven dat voorscreven staet want men zal hem alle
deze puncten te voren seggen als zij in deze cameren komen sullen.
Item voords, alle die geen die in deze cameren om Gods willen woonen zeIlen, die sullen
gehouden weezen, alzoo lange als gij in deese cameren woonen, ende gezont zijn, te leezen
vijf Paternosters en drie ave Mariën.
Item, voords soo is Claas Govertszoon voorsz. zijne begeeren dat die twee voorhuisen te
huur zeIlen gaan, alsse voorschreven staet ende dat men de penninghen die daaroff komen
zellen, en all dat gheen dat daer toe vallen mach, en daer en boven dat der timmeringen
overloopt, dat men die ghelden beleggen zel nae vermogen die penningen die (daeraf)
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daeraf comen mogen, het zij eenen gulden of eenen halven, of een oort totter tijd toe dat
dese renten also veel weerdich zijn, datse in 't vercopen also veel gelden mogen tot alre tijd
hoe die werlt loopt, eens tweehonderd gouden Rhijnsche guldens; ende als dit also
volbracht is, soo zel men deese renten, die dan alle jaer verschijnen zeIlen, deijlen den
armen die in deese cameren woonen, ende men sell hem gheven daert den huijsmeesters
dunct, elck meest van noode is, te weten, vuijr en licht of cleder, of schoen; ende dit en
zellen niet langer of breder gedeijlt worden dan van der timmeringen overloopt.
Item, waert zaecke dat dese twee voorhuisen van ouderdom afgebroken mosten worden, of
datse verbernden, des Godt verhoeden wil, dan soo soude men dese tweehonderd gouden
Rhijnsche guldens waert renten vercopen, en anders niet; ende dese penningen zel men
neemen en all dat daertoe vallen mach, also voorschreeven staet, en timmeren deeze twee
voorhuisen weder op; en als zij wederop getimmert zijn, dan zo zellen zij weder te huur
gaan in manieren alsse voorsz. staet.
Item waert zaecke dat die cameren eenig gebreck kregen van ouderdom of van brant, des
Godt verhoeden wil, daerom en zel men dese renten voorsz. niet vercopen, mer men zellen
timmeren mitten renten die van den voorhuijsen comen, ende dat daertoe vallen mach, en
als zij weder opgetimmert zijn dan zel alle dinck voortgaen tot behoeff van die voorsz.
renten, die tweehonderd gouden Rhijnsche guldens waert zijn zellen in het vercopen, als
voorschreeven staet; ende dan zel men weder deijlen als voorsz. staet; dit zel alsoo
voortgaen van punt ten punte mitter hulpe Godts, ende mit goederluiden hulpe eeuwelicke
ende erffelicke.
Ende hierom soo ist Claes voorsz. en Clara heur begeeren, dat men twee goede mannen uit
der Broederschap schicken zel, die van deesen huisen en cameren huismeesters weezen
zellen, also lange als zij leeven, op het behagen van de gemeenen broeders;
Ende deeze huismeesters zellen alle jaer, den gemeenen broeders reeckening ende bewijs
doen van allen heuren opbeuren, ende van allen uitgheven, als behoorlicken is.
Item alzoo dick als men aen dese huijsen en carneren timmeren of decken zell, dan zoo
zellen deze huismeesters, elck heur beurte ofte alzoo zij des mit malcanderen overdragen,
een opzien hebben op dat werck ende werckluijden, ende diet zijn beurte is die zel hebben
dat geen dat hem die gemeene broeders toeschicken.
Item, deese cameren zellen wezen vijftien en elcke camer zel hebben zijnen naam, die
Trieniteit, Jesus, Maria ende die twaalf apostelen; ende zelt elck voor zijn deur geschreven
staen; ende dese plaatse zal heeten Zion."
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3. Deelontleding raamkozijn en deurportaal
Het enig overgebleven raamkozijn bevindt zich in de zuidrij en is gedeeltelijk verrot. Het
hangt half uit de muur, maar ondersteunt nog wel de borstwering erboven. Gedetailleerd
onderzoek werd beperkt doordat het door opslag van goederen lastig bereikbaar is en
bovendien op instorten staat. Te zien is dat het een oorspronkelijk kruiskozijn is, waarvan
de onderste middenstijl verwijderd is. Het kozijn zit ten opzichte van het muurwerk buiten
6 cm. naar binnen. Volgens de beschrijving van Temminck Groll kwamen ook schuiframen
voor. Dit is op de oude foto’s te zien, evenals vensters waarvan de onderste middenstijl
aanwezig is.
In het onderste gedeelte moet na het verwijderen van de middenstijl aan de binnenkant een
vast raam gezeten hebben. Boven is nog één steekraam over. De houten roeden zijn
verwijderd. Het kozijn is ter plaatse aan de binnenkant ruw behakt; het moet groter zijn
gemaakt ten behoeve van dit raam.
Aan de buitenkant van de stijlen zitten om de 13 cm. gaatjes; deze moeten van bindroeden
zijn geweest. Omdat in 1740 nog wel kruiskozijnen werden vervaardigd, maar niet meer
met glas-in-lood werden uitgevoerd, moeten de kozijnen zijn hergebruikt. Bij de opgraving
die in hoofdstuk 4. wordt behandeld zijn in een hoek op de vloer uit 1510 resten groen glas
aangetroffen. Dit duidt op glas-in-lood ramen. Op de doorsnedetekening is de sponning
zoals deze er met het glas-in-loodraam uitgezien heeft getekend. Aan de binnenkant van de
sponningen van de stijlen zijn in de dagkanten ook gaatjes te zien, twee op tien cm. van de
bovendorpel en de regel en één daartussen. In de geraadpleegde literatuur is hiervoor geen
aanknopingspunt te vinden.
Het verfpakket aan de buitenkant laat een aantal lagen reguliere verf zien, beginnend met
oker en eindigend met grijs. Daaronder zitten twee dunne lagen, eerst oker en dan wit. Dit
komt ongeveer overeen met de situatie binnen, waar eerste twee dunne lagen worden
aangetroffen en vervolgens één of twee reguliere. Aangenomen wordt dat de kozijnen voor
hergebruik kaal waren of kaalgemaakt zijn.
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Aan de verwijde bovenkanten van de binnenzijde zit aan de stijlen een kraalprofiel. Zoals

gebruikelijk ontbreekt dit aan de onderkant. Bestudering van het verfpakket levert het
volgende op. De binnenkant was tot 1960 afgewerkt met een okerkleurige laag. Daaronder
dunne donkerroze en lichtroze lagen en daaronder het hout. Deze afwerking wordt overal
in de huisjes aangetroffen. De sponningen van de onderkant hebben alleen een okerkleurige
laag. Deze is dus later vergroot ten behoeve van het binnenraam. Wanneer de sponningen
vergroot zijn en de middenstijl verwijderd is, valt moeilijk te zeggen. Hiervoor zouden
monsters geanalyseerd moeten worden. Aan de buitenkant en aan de binnenkant is een
monster genomen dat onder een microscoop bekeken zal worden en door een deskundige
zal worden geanalyseerd. Het resultaat zal pas na het gereedkomen van deze skriptie
bekend worden.
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Op zolder is na 1960 een opening gemaakt in de tussenmuur. Hierin is een deurportaal
geplaatst, dat het deurportaal moet zijn geweest van de kamer naar het halletje. Het is aan
beide kanten geprofileerd, aan de kamerkant, die op de tekening wordt weergegeven, iets
rijker. Aan de linkerkant ontbreekt de profilering en aan het verfpakket is te zien dat deze
stijl in de stuclaag van de voormuur zat. De totale breedte is 103 cm. In de linkerstijl zijn de
afdrukken van de deurscharnieren te zien. In de rechterstijl is in het midden een uitsparing
te zien ten behoeve van de sluiting. Aan de bovenkant is er ook één. De functie hiervan is
niet duidelijk, omdat een gat in de deurpost voor een sluiting ontbreekt. Tegen de linkerstijl
en onder de bovenstijl zijn later latjes gespijkerd. Wellicht vindt dit zijn reden in het
krimpen van de deur waardoor tocht ontstond. Het verfpakket is rijker dan van het overige
houtwerk. Waarschijnlijk komt dat omdat een portaal sneller beschadigt.
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4. Deelontleding verflagen houtwerk en muren in het interieur.

De binnenmuren zijn na 1960, toen de ruimtes als bedrijfsruimtes in gebruik werden
genomen, enkele keren met muurverf gesausd. Wit, geel, groen en een hoge donker- blauwe
plint. Ook het houtwerk werd meegeschilderd. De lagen zijn deels afgebladderd. Op een
aantal balken die niet gesausd zijn, is te zien dat de laatste kleur vóór 1960 oker was. Als het
houtwerk op diverse plaatsen wordt bekeken blijkt dat er één of twee lagen okerkleurig zijn.
Daaronder zit een dunne laag donkerroze en daar- onder een dunne laag lichtroze. Alleen
op de trap is dit laatste omgekeerd. Deze was dus in de tegenkleur geschilderd. Ook alleen
bij de trap is nog een oudere kleur gevonden, groen. (Zie de foto.) Het geringe aantal lagen
komt overeen met de situatie op het muurwerk. Uit de trappetjes die op een aantal plaatsen
gemaakt zijn blijkt dat de stuc- en pleisterlagen ook slechts drie maal gesausd zijn. De foto’s
op de volgende bladzijden zijn genomen in een voormalige kamer en kast van een huisje uit
de noordrij. De eerste drie lagen komen met elkaar overeen. De lagen in de kast zijn
donkerder verkleurd dan die in de kamer.
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De nummering van de lagen begint bij de linkerfoto (kast) met de kale pleisterlaag en bij de
rechterfoto (kamer) met de eerste afwerklaag. Ze zijn te omschrijven als (van rechts naar
links): 1. en 2. gebroken wit, 2. en 3. grijsblauw/donkergrijs en 3. en 4. grijswit/lichtgrijs. De
groene en gele laag (4. en 5. rechts) komen overal in de kameren voor en zijn van ná 1960.
Dat de laatste kleuren in de kast gebroken wit en grauw zijn blijft onverklaard.
Er werd dus alleen geschilderd als dat hoogst noodzakelijk was, zoals bij de vorige
deelontleding bleek bij een deurportaal dat meer verflagen heeft omdat het snel beschadigt.
Het is natuurlijk mogelijk dat al het hout- en muurwerk één of meerdere keren geheel is
kaalgemaakt, maar dat zou alleen uit technisch onderzoek kunnen blijken. Aangenomen
wordt dat er minimaal geschilderd is omdat het vrijwoningen betrof.
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5. Deelontleding fundering en waterput

I n
zijn bouwhistorische verkenning van de Sionskameren uit 1960 schrijft Temminck Groll het
volgende over de funderingen:
“Van de oorspronkelijke 15e eeuwse huisjes is zeer weinig over. Slechts de funderingen
waren onder ‘t huidige muurwerk nog aanwezig. (Baksteenformaat 28/29 x 14 x 6,5 cm.;
steens-werk.) Deze bewezen dus dat de afmetingen nooit veranderd zijn. Op enkele
plaatsen werden nog achtergevels (deze zijn alle blind) aangetroffen die ouder dan 17e
eeuws waren. Het formaat 27 x 12 x 6, 10 lagen per 68 cm., duidt echter eerder op de 16e dan
de 15e eeuw. Op een diepte van 60 cm. onder het peil van de huidige houten vloer werd een
vloer aangetroffen van rode plavuizen van 18 x 18 cm. (met afgeschuinde kanten); 18 cm.
daarboven lag er één van plavuizen van 22 x 22 cm., terwijl de houten vloer middels ribben
van ca 8 cm. weer rustte op nog een plavuizen vloer 22 x 22 cm. Deze laatste kan tijdens de
17e eeuwse vernieuwingen aangelegd zijn, de hoogte ervan past wel in de huisjes zoals we
ze kenden. Dit betekent dat het peil in de daaraan voorafgaande eeuwen 50 cm. gestegen
moet zijn, hetgeen wel buitengewoon veel is.”
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In het kader van het onderzoek is gegraven in de zuid-oosthoek van het huisje dat nog
enigszins intact is. De houten vloer, waarvan Temminck Groll spreekt, is verdwenen; het
huisje is vanaf de uitbreiding van de bakkerij in 1960 gebruikt als werkplaats. De houten
plinten zitten op 7 cm. van de plavuizen vloer. De houten vloer moet hier dus hebben
bestaan uit balken van 5 cm. hoog en vloerdelen van 2 cm. dik. In de hoek waar gegraven is
waren de plavuizen gebroken; waarschijnlijk heeft hier één of andere machine gestaan. Er is
een gat gegraven van ong. 60 bij 140 cm. en 100 cm. diep, 30 cm. uit de oostwand en direct
tegen de zuidwand. Hierboven is de isometrische tekening daarvan weergegeven. De
bovenste plavuizen vloer (rode plavuizen, 22 x 22 cm. en 2,5 cm. dik) loopt onder de
voorzetmuur met spouw door tot aan de achtermuur. De plavuizen liggen loodrecht op de
voor- en achtermuur. Ong. 45 cm. daaronder wordt een plavuizen vloer aangetroffen (rode
plavuizen, 18 x 18 cm. en 2,5 cm. dik, met sporen van een glazuurlaag) die loodrecht op de
schuine zijmuren loopt. De tussenruimte is gevuld met aarde waarin bouwpuin, vooral rode
oud-hollandse dakpan-scherven, met een enkele pijpekop en stukjes geglazuurd aardewerk.
In de hoek enkele stukjes glas, die van een glas-in-loodraam afkomstig lijken.
Ong. 40 cm. vóór de achtermuur ligt op ong. 25 cm. diepte steens muurwerk (formaat 30 x
14 x 7), parallel aan de achtermuur. Dwars daarop ligt aan de oostkant muurwerk (formaat
25 x 12 x 5). Dit heeft versnijdingen naar boven toe. De bovenste lagen lopen over het
eerstgenoemde muurwerk heen, eerst met lagen van gelijke steen, vervolgens met lagen
steen van formaat 17 x 8 x 4. Het sluit aan op de achtermuur. Een deel is dichtgemetseld met
brokken steen. Dit muurwerk loopt door tot ong. 20 cm. onder de onderste plavuizen vloer
en eindigt daar in wat een vlijlaag lijkt te zijn. Aan de beëindiging van de plavuizen vloer en
het muurwerk met de kloostermoppen is te zien dat dit muurwerk er later is ingezet. (Zie de
foto’s op de volgende bladzijde.)
Onder de onderste vloer is ook bouwpuin aangetroffen, vooral stukken lei. De lagen aarde
met bouwpuin bieden een stevige onderlaag voor de plavuizen vloeren. De ophoging is dus
ontstaan door puin van de afbraak.
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Wat ontbreekt is de plavuizen vloer die Temminck Groll op een andere plaats tussen deze
twee vloeren aantrof. Deze vloer zal over het muurwerk met de kloostermoppen en de
bovenste versnijding van de achtermuur gelopen hebben. Aan de noordkant van de
noordelijke rij huisjes zijn plavuizen gebruikt als klampmuur. Deze kunnen dus hier
vandaan komen.

De volgende ontwikkeling is aannemelijk. Het muurwerk met de kloostermoppen is de
oorspronkelijke achtermuur uit 1510 en de onderste vloer hoort daarbij. In 1650 is de
achtermuur 50 cm. naar achteren verplaatst. Met de verplaatsing van de achtermuur is de
poort, die verderop in de rij steeds is blijven bestaan, dichtgezet. De herbouwde
Sionskameren en de 17e eeuwse huisjes aan de ABC-straat kwamen zo rug aan rug te staan.
De achtermuur is ook maar halfsteens dik.
Het onderste deel van het dwarse muurwerk is uit 1650 en bleek na verdere ontmanteling
van het metselwerk van een, met het naastgelegen huisje gemene, waterput te zijn. Een
rechthoekige put (40 x 50 cm. binnenwerks) leidt naar deze ronde waterput. Op te tekening
is deze te vinden bij “beerput ?”. De rechthoekige put vertoont metselwerk uit 1650 en 1740,
de ronde is gebouwd met kloostermoppen.
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De hele hoek waarin de waterput zich bevond is in 1740 dichtgezet, zoals op de tekening op
de vorige bladzij te zien is. De opening van de put zelf met in kepervorm aan elkaar
gemetselde stenen van het formaat 22,5 x 11 x 4 en de rest met stenen van 17 x 8 x 4. De
binnenste wand van de rechthoekige put die naar de waterput leidt en die aan de onderkant
van een segmentboogje is voorzien is opnieuw gemetseld. De aanzetten van de
segmentboog uit 1650 zijn nog te zien. Men heeft de waterput, waarvan het gewelf
overigens niet te zwaar belast zou worden omdat het grotendeels onder de bedstee ligt, bij
het dichtzetten in 1740 met een stevige metsellaag willen afsluiten. De vraag die
beantwoord zal moeten worden is welke consequentie de aanwezigheid van de put heeft
voor het toekomstig gebruik van de ruimtes erboven.
De stenen van de rechthoekige put zijn tot op het vloerniveau van 1650 van het formaat 25 x
12 x 5. De wanden van de waterput zelf zijn opgemetseld met klooster-moppen van 28/30 x
14 x 7. De put eindigt ter plaatse van de fundering uit 1510, die er gedeeltelijk in opgenomen
is. Het kan zijn dat de put gemetseld is in 1650 met opnieuw gebruikte stenen uit de
achtermuur uit 1510. De put kon bij het schrijven van deze skriptie niet verder worden
onderzocht omdat de rechthoekige put te nauw is om met een ladder in af te dalen. Hij lijkt
de twee laatste huisjes bediend te hebben maar zou ook als voorziening voor het hele hofje
kunnen hebben gediend. De wanden gaan tot 2 m. hoogte recht naar boven. Onder de
tussenmuur is tot die hoogte een segmentboog gemetseld. Waarschijnlijk eindigt de put in
een flauw koepelgewelf. In de lagen zijn hoofdzakelijk koppen te zien, de put zal dus steens
dik zijn. Het verschil tussen de bodem, waarop 20 cm. water staat, en het vloerniveau uit
1740 is 3 m. Het waterniveau komt overeen met het niveau van de Nieuwegracht. De
waterput zal vooral gevoed zijn met hemelwater, maar reikte tot onder het grondwater.
Het slaan van de put moet ten opzichte van de situatie tot 1650, als hij toen gemaakt is, een
enorme vooruitgang hebben betekend. Schoon water is een basisvoorziening en voor een
bejaarde is het bezwaarlijk het water met emmers van elders aan te moeten voeren. De
waterput moet een grote capaciteit hebben om overmatige hoeveelheden regenwater op te
vangen. Doorgaans zal hij slechts gedeeltelijk gevuld zijn geweest en in tijden van grote
droogte was er altijd nog het grondwater.

