In deze rubriek brengen we elke maand een stukje van de geschiedenis van Gouda in beeld,
waarmee we de historie van de stad levend proberen te maken. Het kan gaan om een huis,
maar ook om een standbeeld, een plaquette of een straat. Wat zien we als we er nu langslopen?
Wat gebeurde er vroeger? Wie heeft het ontworpen? Wie hebben er gewoond, gewerkt,
gespeeld? De Historische Vereniging Die Goude zocht het voor ons uit.

Een zijstraat van de Ridder van Catsweg draagt
sinds 2006 de naam van de Goudse schrijfster

Gedenkteken voor bijzondere Goudse

W

ie de Sint-Janskerk bezoekt, kijkt waarschijnlijk vooral naar de
beroemde Goudse Glazen. Minder bekend is dat de langste
kerk van Nederland ook het oudste aan een historische persoon
gewijde monument van Gouda bezit. De epitaaf voor Anna Barbara van
Meerten-Schilperoort bevindt zich in de muur van de oostkant van de
zuidelijke dwarsbeuk en werd op 16 oktober 1853 onthuld, vrij snel na
haar overlijden. De vermaarde schrijfster en pedagoge verkreeg aldus
een monument lang vóór andere beroemde Gouwenaars zoals Erasmus,
Coornhert of De Houtman.
Menslievend voorbeeld

Het is een gedenkteken voor een bijzondere vrouw. Anna Barbara runde
een school voor ‘jonge jufvrouwen’, schreef boeken en artikelen en maakte
furore met haar succesvolle vrouwentijdschrift Penélopé. Toch is dat
niet de reden dat ze een eigen monument kreeg. De Gouwenaars wilden
vooral gedenken dat ze zo veel voor haar medemensen had gedaan. Ze
zocht de armen op en gaf hun geld, kleding en voedsel. Ze troostte zieken,
begeleidde stervenden en hielp met het afleggen van de doden, ook als er
cholera heerste. Anderen spoorde zij aan haar menslievende voorbeeld
te volgen. Vele Goudse gezinnen hielp zij lange jaren van schrijnende
armoede te overleven. Vrijwel alles wat zij met haar boeken verdiende,
gaf ze aan de armen.

Bovenste deel van het door
Johan Stracké vervaardigde
gedenkteken in de Sint Jan.

Oosthaven 21 en 22 zijn samengevoegd om Anna Barbara’s school
te kunnen huisvesten.

Van Meerten-Schilperoort werd
bekend dankzij haar unieke
vrouwentijdschrift Penélopé.

De nieuwe grafsteen op de Oude
Begraafplaats, naar ontwerp van
Kees Moerings.

Geld voor een gedenkteken

Bij de uitvaart van ‘de Kroon van Gouda’ kwamen dan ook honderden
mensen haar de laatste eer bewijzen. Tussen haar schooltje aan Oosthaven
21-22 en de Oude Begraafplaats aan de Prins Hendriklaan stonden overal
mensen die bereid waren de barre kou te trotseren. Een oproep om geld
te doneren voor een gedenkteken sloeg enorm aan, bij rijk en arm, en na
enkele weken was het benodigde bedrag al binnen. Beeldhouwer Johan
Stracké uit Rotterdam kreeg de opdracht en kwam met een zandkleurig
haut-reliëf vol symboliek dat we nu nog in haar geliefde Sint Jan kunnen
bewonderen. Wie weet waar te kijken, zal overigens nog meer zien dat aan

Opgenomen temidden van beroemde
Gouwenaars op de gevel van de
WE aan de Kleiweg.

Stadstekenaar Cornelis Borsteegh
verzorgde de fraaie illustraties
in de Penélopé.

haar herinnert. Haar portret in silhouet op de voorgevel van de WE aan de
Kleiweg. Een door Gouwenaar Kees Moerings
ontworpen grafsteen met haar portret in
reliëf op de Oude Begraafplaats. De aandacht
voor haar persoon is weliswaar lange tijd
verflauwd, maar sinds kort weer opgeleefd.
Het beste bewijs hiervoor is wellicht de
biografie die maandag 7 november in
Concordia, recht tegenover de plaats waar ze
ooit haar schooltje had, wordt gepresenteerd.
Illustraties van Jean-Philippe
Ze is dan wel overleden, maar zeker nog
van der Zwaluw.
niet vergeten.

