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ondergronds

Al weer enige tijd geleden vond er archeo-
logisch onderzoek plaats op twee klooster-
terreinen in Gouda. Op het Bolwerkterrein 
werden resten van het Klooster van St. Ma-
rie blootgelegd, terwijl tegelijkertijd op de 
voormalige brandweerlocatie aan de Nieu-
wehaven de kapel van het Clarissenkloos-
ter werd opgegraven. Van het onderzoek op 
het Bolwerk zijn recent een zeer uitgebreid 
rapport en een tentoonstelling versche-
nen.1 De resultaten van het onderzoek in 
het Clarissenklooster zijn echter nog niet 
gepubliceerd. De opgegraven Clarissen zijn 
postuum de dupe geworden van de bouw-
crisis in 2009. Door het faillissement van 
de Bouwgroep Oude Gouwe laat het rapport 
van het archeologisch onderzoek helaas nog 
op zich wachten.

Een aardige ‘vondst’ van het voormalige kloosterterrein 
is al wel te melden, al is het dan geen archeologische 
vondst. Voor de Golda-tentoonstelling  over kloosters 
was ik bezig met het latere kaartmateriaal van het kloos-
terterrein, waarbij mijn oog viel op een tekst op de kaart. 
Op de digitale kaart ‘Gouda / 1847’ van de CD-rom: het 
Groene Hart in kaart las ik, onder een hekje op de bin-

F.S. Kardenier, de maker van de  
stadskaart uit 1847 

Marcel van Dasselaar

Het Clarissenklooster aan de Nieuwehaven (detail kaart Braun en 
Hogenberg 1585). Stadskaart 1847.

nenplaats, de tekst ’deze kaart is hier geteekend’, met 
een signatuur: fsk 1847.

De kaart wordt in het Streekarchief Midden-Holland 
beschreven als: Stadsplattegrond van Gouda binnen de 
singels  met fraaie, waarheidsgetrouwe afbeeldingen van 
de openbare gebouwen, 1847. Auteur onbekend.

Linksboven zijn titel en jaartal in een draperie-car-
touche geplaatst. Rechtsboven is het stadswapen met 
de zes sterren te zien, geflankeerd door twee staande 
leeuwen. Op onderliggende banderol staat de zinspreuk: 
‘Per Aspera ad Astra’. Behalve de openbare gebouwen 
zijn ook de bruggen en sluizen duidelijk en fraai ingete-
kend, evenals de bomen. De kaart was ooit voorzien van 
een vernislaag. Deze is  in de loop der tijd vergeeld en 
vuil geworden. In 2000 is de kaart gerestaureerd en de 
vernislaag  verwijderd.

De gebouwen ter plaatse van het voormalige Claris-
senklooster zijn in 1847 in gebruik als ‘Stadserf en Ma-
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gazijn’. Tussen de Turfmarkt en de Nieuwehaven is een 
complex van openbare gebouwen afgebeeld, waarbij 
nog een grote overeenkomst bestaat met de eigendom-
men van de Clarissen van voor 1573. Het op de voor-
grond gelegen pand aan de Turfmarkt was het huis van 
de stadsbouwmeester en een deel van het ‘Grote Huis’ 
van de Clarissen aan de Nieuwehaven was in  gebruik als 
stadstimmerwerf. Na de Reformatie werd oorspronkelijk 
de recent opgegraven kapel van het klooster in gebruik 
genomen als stadstimmerwerf.2 De kapel is echter we-
gens bouwvalligheid in 1690 afgebroken, waarna in 1702 
vijf van de acht woonhuizen die in het ‘Grote huis’ van de 
Clarissen waren gemaakt, in gebruik werden genomen als 
stadstimmerwerf. Rondom de binnenplaats waren stal-
len, een kantoor, een brandspuithuis, een smederij en 
een houtloods gelegen.3 Het kantoor, waar de kaart in 
1847 is getekend, bevond zich ongeveer ter plaatse van 
de voormalige Refter van het klooster. Deze gebouwen 
hadden zo te zien een ingang vanuit het straatje ‘het 
Klooster’, aan de westzijde van het gebouw.

Omdat de digitale kaart niet gedetailleerd genoeg was 
om het zeer kleine schrift volledig scherp te lezen, werd 
de originele kaart geraadpleegd. Waarschijnlijk is de 
tekst vergeeld door de vernislaag die over de kaart heeft 
gezeten en de inkt is ook wat uitgelopen. Op de originele 
kaart is met enige moeite te lezen dat, behalve de eer-
der genoemde tekst rond het hekje, ook een tekst in het 
lange gebouw is geschreven. De tekst is zeer klein en pas 
bij vergroting van een foto kom ik tot de conclusie dat er 
het volgende staat geschreven ‘alhier geteekend door FS 
Kardenier’. De eerste letter ‘e’ van de naam wordt afge-
dekt door een boompje, maar Kardenier dat is de enige 
achternaam die is te vormen uit Kard..nier. De naam, die 
vermoedelijk is afgeleid van het franse Gardenier, komt 
tegenwoordig niet meer voor in Nederland, maar wel in 
18e- en 19e-eeuwse bronnen in  het streekarchief. 

Een Frans of een Frederik Kardenier heb ik in het ar-

chief niet terug kunnen vinden, maar misschien zouden 
daarvoor de archieven van het Goudse weeshuis nog 
eens bekeken kunnen worden. Net voordat ik de kaart 
weg wilde leggen, viel mijn oog namelijk op nóg een 
plaats waar de kaart gesigneerd is. In het tuintje op  de 
binnenplaats van het Weeshuis (nr. 23a op de kaart), 
staan nogmaals de initialen fsk! Zou de man die de kaart 
signeerde op zijn werkplaats, dat nogmaals gedaan heb-
ben op de plaats waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht? 
In dat geval is de weesjongen in zijn latere leven goed 
terecht gekomen, met een baan op de Stadstimmerwerf, 
waar hij een van de fraaiste kaarten van Gouda heeft ge-
tekend.
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Detail van de tekst in de gebouwen 
van het Stadserf.

Detail Weeshuis (23a, nu de openbare 
bibliotheek)


