Maand van de geschiedenis oktober 2019

Thema: Zij/Hij

Oktober is de Maand van de
Geschiedenis, het grootste
geschiedenisevenement van
Nederland. In oktober 2019
kijken we terug in de tijd met
het thema Zij/Hij. Een maand
lang brengen honderden culturele organisaties geschiedenis onder de aandacht bij
miljoenen Nederlanders.

Zij/hij: de lagere school in Mierlo
Inleiding
De geschiedenis van het onderwijs in Nederland en die van Mierlo in het bijzonder
biedt volop gelegenheid om de zij/hij thematiek te illustreren. Met de oprichting
van een katholieke meisjesschool door de zusters Franciscanessen in het dorp
Mierlo aan het einde van de 19e eeuw verlieten de meisjes die tot dan toe
openbaar onderwijs gevolgd hadden, de openbare school en gingen naar de
katholieke meisjesschool. Overeenkomstig het in de 19e eeuw heersende
vrouwbeeld was het vakkenpakket van meisjes daar lange tijd deels anders dan dat
van jongens.
Als gevolg van de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs werd in de
twintiger jaren van de 20e eeuw de enige openbare school in het katholieke dorp
Mierlo omgezet in een katholieke jongensschool. Pas aan het eind van de zestiger
jaren maakte het gescheiden onderwijs in Mierlo plaats voor gemengd onderwijs.
Het zou tot 1981 duren voor er weer een openbare school kwam.
Zowel het katholieke geloof als de onderwijswetgeving hebben hun stempel
gedrukt op het dagelijks leven van meisjes en op de inhoud van het onderwijs in
Mierlo. Ook een lagere sociale afkomst droeg er over het algemeen toe bij dat
ouders minder waarde hechtten aan vervolgonderwijs voor hun dochter dan voor
hun zoon. Het gebrek aan zorgvoorzieningen legde eveneens beperkingen op aan
meisjes als de keuze voor vervolgonderwijs gemaakt moest worden.
Niet alleen de onderwijswetten maar ook de algemene wetten zijn van invloed
geweest op de positie en rechten van onderwijzeressen. Daardoor hadden zij
minder mogelijkheden om zich te ontplooien dan onderwijzers.
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In de 20e eeuw lag de katholieke moraal ten grondslag aan het gescheiden
onderwijs. De afgelopen jaren wordt er weer gesproken over het invoeren van
gescheiden onderwijs, maar om geheel andere redenen. Meisjes zouden zonder de
aanwezigheid van jongens in de klas veel beter tot hun recht komen. Ook het feit
dat het brein en de motoriek van jongens en van meisjes zich in een verschillend
tempo ontwikkelen zou pleiten voor het loslaten van gemengd onderwijs.

Lezing
De heemkundekring Myerle verzorgt een lezing waarin op grond van geschreven
bronnen een toelichting gegeven wordt op de geschiedenis van het lager onderwijs
in Nederland en in Mierlo in het bijzonder. Daarnaast wordt op basis van interviews
met oud-leerlingen, oud-onderwijzers en oud-onderwijzeressen van de
meisjesschool en van de jongensschool een beeld geschetst van hun
schoolervaringen in de periode 1945 tot 1975.
De lezing wordt gehouden op dinsdag 1 oktober 2019. Aanvang 20.00 uur.
Locatie: Kindcentrum Puur Sang, locatie Lucia, Haver 13, Mierlo. De zaal is open
vanaf 19.30 uur.

Tentoonstelling
Behalve de lezing organiseert de heemkundekring Myerle ook een kleine
tentoonstelling. Naast oude klassenfoto’s en foto’s van verschillende activiteiten
zoals de kindheidsoptocht, wordt materiaal getoond dat oud-leerlingen uit hun
schooltijd bewaard hebben. Het gaat om zaken die illustratief zijn voor het
toenmalige katholieke onderwijs aan meisjes en aan jongens. Ook lesmaterialen
zoals oude schoolplaten ontbreken niet.
De opening van de tentoonstelling vindt plaats op zondag 6 oktober 2019 om
14.00 uur. De tentoonstelling is ingericht in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat
134, 5731 JH Mierlo.
De tentoonstelling is verder geopend op donderdag 10, 17, 24 en 31 oktober van
20.00 tot 21.00 uur en op zondag 13, 20 en 27 oktober van 14.00 tot 15.30 uur.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u een mail sturen naar
info@heemkundekringmyerle.nl of contact opnemen met Eveline van der Linden
06-31389624.
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