
Lezing over Anna Barbara van Meerten-Schilperoort 
 
Het uitkomen van de biografie over Anna Barbara van Meerten-Schilperoort was aanleiding voor de 
Lezingencommissie om voor de derde keer dit jaar een extra lezing te organiseren.  
 

Op maandagavond 7 november 2016 gaf de 
auteur, Jean-Philippe van der Zwaluw, een 
boeiende inkijk in haar leven, maar ook in het 
onderzoek dat hij daarvoor heeft gedaan. Het 
bleek een zinvolle speurtocht, want er komen 
diverse nieuwe feiten boven die van deze 
bijzondere vrouw nog niet bekend waren. 
Tevoren gaf hij aan meer een schrijver dan 
een spreker te zijn, maar zijn betoog was 
boeiend genoeg. Aan het eind kwam hij wat 
met de tijd in de problemen en moest hij 
enkele thema’s vrij abrupt afbreken. 
Misschien een extra aanleiding om het boek 
te kopen? 
Waar de lezing een samenvatting was van een 
in 400 bladzijde beschreven leven, heeft het 
weinig zin om hier weer een compilatie 
geven. Alle levensfasen werden beknopt 
aangeduid, waaraan door een aantal vragen 
diepte werd gegeven. Zo kwam een schets 

boven van een vrouw uit iets ´betere kring´ die zich het lot aantrekt van jonge meisjes en vrouwen, 
van armen en gevangenen, die daar daadwerkelijk iets aan gaat doen. Dat gebeurt in de 
betrekkelijke rust van het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden, nadat zij daarvoor - sinds haar 
geboorte in 1778 - al acht verschillende staatsvormen heeft meegemaakt, waaronder een Pruisische 
en een Franse bezetting. Met haar echtgenoot en steun ds. Henrik van Meerten opereert zij in een 
Gouda waar de tegenstelling tussen de post-patriotten en prinsgezinden nog dagelijks manifest is. 
Kenmerkend voor de eerste Goudse fase van Anna Barbara is de sterke wil om als vrouw kennis te 
verwerven, in eerste instantie als excuus om zich te onttrekken aan het drukke stadsleven. 
Aansprekend het beeld van die – op de tweede verdieping van het huidige Oosthaven 8 - bij een 
kaars lezende vrouw, die vanuit haar zolderraam kijkt op de tegenwoordige museumtuin. Maar die 
wat zonderlinge, contactbeperkte, domineesvrouw blijkt een heel andere persoonlijkheid te 
hebben. Ze komt op allerlei manieren in actie voor mensen die in de knel zitten. Het instandhouden 
van een dagschool en een kostschool voor meisjes op Oosthaven 8, later Oosthaven 22, mag daarbij 
in Gouda apart genoemd worden. Anna Barbara gaat ook publiceren en wordt nationaal bekend. Het 
tijdschrift Penelope wordt het meest als voorbeeld genoemd. Sommigen in deze stad zouden 
zeggen: het was een sociaal-maatschappelijk ondernemer. Bij haar dood in 1853 wordt Anna 
Barbara landelijk geëerd als ‘Kroon van Gouda’. 
Met haar eerste uitspraken over de verhouding tussen man en vrouw zal de vrouwenbeweging 
waarschijnlijk niet te koop lopen, maar gaandeweg past zij haar beeld aan. God heeft vrouwen de 
gelegenheid gegeven zich te ontwikkelen. De verschillen die er wat dat betreft bestaan zijn door 
mensen ingesteld. Schrijver Jean-Philippe van der Zwaluw zet Anna Barbara van Meerten op één lijn 
met Aletta Jacobs. Het belangrijke verschil is dat laatstgenoemd de steun en aandacht had van de 
grote Thorbecke, de man achter de Grondwet en de Gemeentewet. Anna Barbara’s man Henrik van 
Meerten zag haar mogelijkheden en steunde haar tegen de lokale gewoonten in. Misschien overleed 
hij (in 1830) te vroeg, maar dat blijven gissingen. Het kan ook zijn dat ze na de schok met extra 
inzet door is gegaan. 
Wat de auteur bij zijn speurtocht opviel was het feit dat er zo weinig in de stad aan haar herinnert. 
Haar grafsteen in de Sint-Jan staat verscholen achter een preekstoel, het bordje met haar 
straatnaam (sinds 2006) bevat een spelfout en haar grafsteen op de Oude Begraafplaats was 
onvindbaar. Daar komt nu geleidelijk verandering in en dat stemt – net als deze boekuitgave nu - 
Jean-Philippe van der Zwaluw gelukkig. (GJJ)  
 



‘De kroon van Gouda’ voor Henny van Dolder 
 
De Historische Vereniging Die Goude heeft weer een boek uitgegeven! ‘De kroon van Gouda’, zo 
heet de 42e bijdrage aan de reeks, de biografie die Jean-Philippe van der Zwaluw heeft geschreven 
over Anna Barbara van Meerten-Schilperoort. Het is een kloek boekwerk geworden van meer dan 
400 pagina’s. In mei 2015 – bij de onthulling van Anna Barbara’s grafmonument op de Oude 
Begraafplaats – had de auteur gemeld dat hij vrij ver was met het manuscript. Het ‘meelezen’ en 
het vinden van een uitgever vroegen echter hun tijd. De vraag was hoe groot de interesse van 
buiten Gouda zou zijn. Na enig aarzelen stapte Die Goude erin, want het gaat hier om een vrouw 
die voorkomt op alle lijstjes van belangrijke Gouwenaars. Niet voor niets toont één van de 
medaillons op de gevel van WE aan de Kleiweg haar beeltenis. 
 

 
 
Het eerste exemplaar van het boek van Anna Barbara van Meerten werd op 7 november jl. – 
voorafgaand aan de lezing over deze veelzijdige Goudse voorloper van de vrouwenbeweging 
uitgereikt aan Henny van Dolder-de Wit. Die Goude-voorzitter Gerard van Ham gaf aan de carrière 
van ons erelid een aantal duidelijke parallellen toont met die van ‘autodidact’ Anna Barbara van 
Meerten. Henny van Driel is door zelfstudie en een gedreven wil tot onderzoek en publicatie erkend 
als deskundige als het gaat om de geschiedenis van Gouda. Ook zij moest haar plek veroveren in een 
omgeving waar geleerde en ongenaakbare mannen de dienst uitmaakten. De vereniging is haar 
dankbaar en hoopt dat ze nog lang haar werk kan voortzetten. “Ik geef graag het eerste exemplaar 
van ‘De kroon van Gouda’ aan ‘de Parel van Gouda’”, aldus de voorzitter.  
In haar reactie wilde Henny van Driel zoals te verwachten de loftuitingen wat afzwakken. Maar dat 
verhaal over ‘de mannen’, wilde zij wel illustreren met een anekdote. In de bestuursvergadering 
werden zij altijd met volle titulatuur aangesproken. Na een aantal jaren van goede samenwerking 
wilde hij daarin verandering brengen en zei tegen Henny: “Zeg voortaan maar gewoon Scheygrond”  
 
 
‘De kroon van Gouda’ is uitgegeven door de Historische Vereniging Die Gouda in samenwerking met 
uitgeverij Elikser. In de boekhandel kost het € 24,95. Als lid van Die Goude kunt u het voor € 23 
kopen bij onze bijeenkomsten of in het Stadhuis op de Markt, op de zaterdagen dat onze 
Stadhuiscommissie daar dienst heeft (zie www.diegoude.nl). 
 


