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Hoe wie 

wat?
Deze lesbrief wordt je aangeboden door 
Stichting Gouds Vrouwennetwerk, in 
samenwerking met Bredeschool Gouda, 
Cultuurhuis Garenspinnerij en Studiojuut

Girl 
Power!!



1. Een kleine geschiedenis van 
Internationale Vrouwendag

2. Een aantal Goudse voorbeeld 
vrouwen uitgelicht

3. Uitleg van een beeldende opdracht; 
zelf aan de slag rond het thema!

4. Wat bronnen om te bekijken

Inhoud van deze lesbrief



Internationale Vrouwendag 2022
Een kleine geschiedenis

Internationale Vrouwendag komt er weer aan! Op 
dinsdag 8 maart 2022 is het zover, dé dag dat de vrouw 
massaal in het middelpunt staat. Op deze dag strijden 
we voor gelijkwaardigheid in onze samenleving. Want 
ook al is het 2022, deze dag is nog steeds erg hard nodig.

Hoe is Internationale Vrouwendag ontstaan?
Volgens de website van Internationale Vrouwendag is 
de oprichting terug te leiden naar 1908. Toen 
marcheerden er namelijk 15.000 vrouwen door New York 
City om te eisen voor beter loon, stemrecht en kortere 
werktijden. 

De eerste Nationale Vrouwendag in de VS was op 28 
februari 1909, in overeenstemming met een verklaring 
van de Socialistische Partij van Amerika.



In 1910 presenteerde de leider van de vrouwenafdeling 
voor de Sociaal-Democratische Partij in Duitsland, Clara 
Zetkin, het idee om een Internationale Vrouwendag in 

te voeren. Elk land zou op één dag in het jaar vrouwen 
vieren en daarmee ook de eisen - voor en door vrouwen - 

kenbaar maken. Meer dan 100 vrouwen uit 17 landen 
stemden in met Zetkin's voorstel op een conferentie, en 

zo is International Women's Day (IWD) ontstaan.

De eerste viering van Internationale Vrouwendag was 
in 1911 in Oostenrijk, Denemarken, Duitsland en 

Zwitserland. Toen nog op 19 maart. In 1913 veranderde de 
datum van de dag naar 8 maart, en sindsdien is deze 
niet meer veranderd. In 1912 vond de eerste viering in 

Nederland plaats.

En ja, er is ook een Internationale Mannendag! Deze 
wordt gevierd op 19 november in 60 landen. Op 

Internationale Mannendag wordt er gefocust op de 
gezondheid van mannen en jongens, het verbeteren van 
genderrelaties, het bevorderen van gendergelijkheid en 
het benadrukken van positieve mannelijke rolmodellen. 

Ook heel belangrijk dus.

Maart



Die belangrijk waren voor 
hun gemeenschap, 
vrouwenrechten en 
emancipatie. 3
Goudse vrouwen



Een greep uit de geschiedenis
Deze 3 vrouwen betekenden veel voor de Goudse gemeenschap

Henrietta Hoffman 
Schenkster van een groot bedrag voor een gaarkeuken 
(1825-1886)

We beginnen met Henrietta Helena Hoffman. 
Zij werd op 26 april 1825 te Gouda geboren als dochter van een handelaar in 
koloniale waren, Matthias Frederik Hoffman en Jeanne Marie Gronovius. Zij 
liet bij haar overlijden in 1886 een bedrag van ƒ 481.359,98 (dat zou nu zo’n 
218.431 euro zijn) na aan de gemeente Gouda. Bij testament had zij bepaald 
dat de gemeente Gouda moest stichten "een Volksgaarkeuken, waarmede 
zij bedoelt, zoodanige inrichting, waardoor aan den Arbeidersstand tegen 
matige betaling voedingsmiddelen worden verschaft, en een gesticht tot 
opneming en verpleging van daaraan behoefte hebbende vrouwen of 
meisjes uit den fatsoenlijken stand". 
En zo kreeg Gouda een volksgaarkeuken aan de Keizerstraat in 1889 en in 
1891 het Hoffmansgesticht aan de Oosthaven voor alleenstaande dames 
van boven de 40 met een verklaring van goed gedrag. De volksgaarkeuken 
bleef tot 1987 in bedrijf, het tehuis werd na jaren van tekorten in 1972 
gesloten. De laatste bewoners vertrokken naar verzorgingshuis De 
Ronssehof. De maaltijden uit de volksgaarkeuken vonden zeker de eerste 
jaren gretig aftrek en het 12 ½-jarig bestaan van de Hoffmansgesticht werd 
in 1904 zelfs gevierd met een heuse Hoffman’s revue. Henrietta Hoffman 
ligt begraven op de Oude Begraafplaats in Gouda.



We gaan verder 
met Antje Nagel
Stadsvroedvrouw
17-44-1815

Antje Nagel was een stoere vroedvrouw die opkwam voor 
ongehuwde moeders. Zij werd in 1744 in het Duitse Leer 
geboren en was getrouwd met de Duisburgse lakenhandelaar 
Johan Willem Frutel. In 1778 kreeg zij een aanstelling als 
stadsvroedvrouw in Gouda en vestigde zich met haar 
echtgenoot aan de Gouwe. Frutel runde een stoffenwinkel in 
Gouda. De functie van stadsvroedvrouw ontstond aan het begin 
van de 17e eeuw. Hoofdtaak was het verlossen van arme 
kraamvrouwen binnen de stadsmuren, al mochten ze tegen 
een vergoeding rijkere vrouwen helpen. Aan deze functie 
werden opleidingseisen gesteld en waren officiële erkenningen 
en een eed verbonden. De stadsvroedvrouw werd betaald door 
de stad. De dames hadden de plicht om ongehuwde moeders 
(onder ede) naar de naam van de vader te vragen en het recht 
om een nooddoop te verrichten. Bekend is dat Antje tussen 
1796 en 1801 gemiddeld 54 geboortes per jaar op stadskosten 
begeleidde. In 1796 moest ze verantwoording afleggen bij het 
College der Vroedkunde over haar handelen bij een 
kraamvrouw die klaagde over buikpijn en een dag later 
overleed. Het college oordeelde dat haar niets te verwijten viel, 
maar een jaar later werd haar verweten niet voldoende 
aangedrongen te hebben bij de ongehuwde kraamvrouw over 
de vraag naar de vader. Ze kreeg een boete van 25 gulden, ruim 
tien procent van haar jaarvergoeding. Antje weigerde te betalen 
omdat baljuw Hanzo Lemstra van Buma haar had bevolen in dit 
geval geen eed af te nemen. De boete werd uiteindelijk door 
een onbekende voldaan.



En tenslotte Josine 
de Bruyn Kops
Directeur Museum Gouda
1940-1987

Josine Elise de Bruyn Kops was kunsthistorica en de eerste 
vrouwelijke directeur van Museum Gouda (1976-1986). 

Bij haar aanstelling in 1976 kreeg ze de opdracht om een 
collectie van hedendaagse kunst voor de stad op te bouwen. 
Ze realiseerde diverse verbouwingen, liet een aantal 
zestiende-eeuwse altaarstukken restaureren en onder haar 
leiding kwamen ook ‘sociaal getinte’ tentoonstellingen tot 
stand.

 Ook de bijzondere rol van de aardewerkindustrie voor de stad 
Gouda maakte Josine zichtbaar: ze stimuleerde de actieve 
verzameling van zowel sier- als gebruiksaardewerk. Josine heeft 
veel werk van vrouwelijke kunstenaars aangekocht voor de 
collectie van Museum Gouda. Haar opvallendste aankopen 
waren de portretten van de Goudse burgemeester Jan Jacobsz. 
van Rosendael en zijn echtgenote Lydia Amelisdr. van Rijswijk 
geschilderd door Cornelis van der Goude rond 1552 en het 
schilderij Arbeidersvrouw met twee kinderen uit 1918 van 
Charley Toorop. 

Dankzij Josine zijn vrouwelijke kunstenaars goed 
gerepresenteerd in de collectie hedendaagse kunst van het 
museum. Ook gaf zij vrouwelijke kunstenaars een podium, 
door tentoonstellingen van hun werk te organiseren en 
–door hen te stimuleren om een professionele carrière in de 
kunsten na te jagen. Verder was Josine actief binnen de 
Stichting voor Vrouwen in de Beeldende Kunst (SVBK).



Zelf aan de slag 
Beeldende opdracht voor op school in de klas, of thuis



Wie is jouw vrouwelijke voorbeeld of heldin?

Daarnet hebben we gelezen over 3 Goudse 
vrouwen die belangrijk waren voor de Goudse 
gemeenschap. Maar zo zijn er natuurlijk nog 
veel meer!

Misschien heb jij zelf wel een vrouw in je 
omgeving die je als voorbeeld ziet of waar je 
tegenop kijkt. Iemand die een bijzonder beroep 
heeft in een mannenwereld bijvoorbeeld, of 
juist gewoon een vrouw die haar mening niet 
onder stoelen of banken steekt en andere 
vrouwen helpt. Wat maakt die vrouw zo 
speciaal of bijzonder in jouw ogen? En weet 
deze vrouw ook dat ze een voorbeeld voor je is? 
Het kan een juf, dokter, buurvrouw, vriendin, de 
dame van het buurthuis of sportcoach zijn. Laat 
deze vrouw door middel van een zelfgemaakt 
kunstwerk weten dat je haar en haar inzet 
waardeert! Niks is leuker dan aangemoedigd 
worden of een opsteker krijgen toch? 

Daarom!

We gaan aan de slag.

De eerste wereldberoemde vrouwelijke 
beeldend kunstenaar was Frida Kahlo. Zij streed 
ook voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen, 
droeg graag mannenkleding en had over heel 
veel zaken een uitgesproken mening.

Kijk deze filmpjes maar eens;

Frida Kahlo- een korte kennismaking
Tentoonstelling Drents Museum Assen

In haar kunst vertelt ze heel veel over zichzelf. 
Ze maakte veel zelfportretten waarbij ze ook 
veel symbolen gebruikte. Dat was voor de tijd 
waarin zij ze maakte, nieuw. En ook wel 
shockerend. Nog nooit was een vrouw zo open 
en eerlijk geweest in haar kunst over zulke 
moeilijke onderwerpen. Frida is tot op de dag 
van vandaag een groot voorbeeld voor vrouwen 
over de hele wereld.

https://www.youtube.com/watch?v=B9XYtPqWLB4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=L7BvAJT2TFc


Viva la Vida!      

We gaan een illustratief portret maken van een 
vrouw die jij bewondert. Wat is dat dan? Je gaat 
proberen de vrouw die je gekozen hebt, te tekenen. 
Dat mag uit je hoofd maar ook met een foto ernaast 
als voorbeeld, als je die hebt of kunt opzoeken. Deze 
vrouw gaat de hoofdrol spelen in jouw tekening! 

Neem een A4, het liefst van een beetje stevig 
tekenpapier, en houd het papier staand. De dame 
gaat een prominente plek krijgen in jouw tekening, 
dus teken haar lekker groot. Op het portret komt 
alleen het gezicht, de nek en een stukje schouders. 
Wil je jezelf wat meer uitdagen? Teken de vrouw in 
kwestie dan van top tot teen!

Nu de achtergrond. Die is in dit kunstwerk heel 
belangrijk. In die achtergrond ga je voorwerpen, 
plekken of situaties tekenen die op jouw persoon 
van toepassing zijn. Wat vertelt de achtergrond over 
haar? Vul je hele blad met beeld. Wat soms helpt is 
een horizonlijn; een lijn van links naar rechts, 
horizontaal, over je achtergrond, achter het portret 
langs. Zo wordt het gelijk iets ruimtelijker! Zelfportret van Frida Kahlo, op de grens van 

de USA en Mexico, 1932



Tekentip van Flip

45%

Kleuren
Gebruik  lekker veel kleur! 
Gebruik bijvoorbeeld felle warme 
kleuren voor de voorgrond en wat 
zachtere koele kleuren voor de 
achtergrond. Zo krijg je wat meer 
diepte in je tekening!

Materiaal
Stift, potlood, krijt, waterverf, 
plakkaatverf…het kan allemaal! 
Leuk is ook om materiaal te 
combineren, bijvoorbeeld 
waterverf en kleurpotlood

Achtergrond
Vind je het moeilijk om een 

achtergrond te tekenen? Het kan 
ook helpen om een collage te 

maken als achtergrond! Teken je 
portret dan op een apart vel, knip 
die uit en plak die over je collage 

heen. Details
Let goed op de details! Wat voor 
bijzonders voeg je toe? Teksten, 
patronen, dieren, planten… het 

kan allemaal! Wees niet bang om 
te experimenteren

Kijken
Ga op zoek naar voorbeelden van 
portretten. Kijk eens naar het 
werk van Frida Kahlo, Ed 
Johnetta Miller of Charlie Toorop



Gogogo!Gogogo!
Is je portret af? Pak het mooi in en schenk het aan de dame in kwestie!



Check it out!
Dingen die je in het kader van Internationale 
Vrouwendag zeker eens even moet bekijken;

Lezen over feminisme

Aletta Jacobs-Klokhuis

Welkom in de jaren '60

Canonclip Aletta Jacobs

Nederlandse vrouwelijke kunstenaars van nu

Nederlandse vrouwelijke kunstenaars van vroeger

https://npokennis.nl/longread/7862/waarom-is-feminisme-nog-nodig
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2761/aletta-jacobs
https://www.youtube.com/watch?v=2ZPGoJ2r1p4
https://www.youtube.com/watch?v=Yc8tts37sG0
https://girlswhomagazine.nl/vrouwelijke-nederlandse-kunstenaars/
https://onh.nl/verhaal/7-vrouwelijke-kunstenaars-die-je-gezien-moet-hebben


En natuurlijk heel veel plezier met 
het maken en geven van je portret!
En natuurlijk heel veel plezier met 
het maken en geven van je portret!


