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Stellingen 
 
1. Veel openbare scholen in Groningen werden nog tot het begin van de twintigste eeuw door 
de Nederlands Hervormde Kerk gesubsidieerd. Wettelijke bepalingen om school en kerk te 
scheiden hadden pas effect als de Rijksoverheid de gemeenten financieel compenseerde voor 
het wegvallen van de steun van de kerk. 
 
2. Gewone onderwijsgevenden waren in tegenstelling tot de meeste hoofdonderwijzers 
financieel onafhankelijk van de kerk. Dit, in combinatie met hun grotere aantal, verklaart hun 
relatief snelle ontwikkeling tot een zelfstandige beroepsgroep. 
 
3. Het voorkeursartikel voor onderwijzeressen in de lagere klassen uit 1878, gebaseerd op 
veronderstelde ‘natuurlijke’ kwaliteiten van vrouwen, maakte de intrede van de 
onderwijzeressen in de gemengde lagere school mogelijk, maar belemmerde tegelijkertijd de 
doorstroom naar de hogere klassen. Positieve stimuleringsmaatregelen van de overheid om 
vrouwen toegang te verschaffen tot de arbeidsmarkt kunnen dus averechts werken.  
 
4. Met de intrede van de onderwijzeressen in de gemengde lagere school in 1878 bestond de 
angst dat zij niet streng genoeg zouden optreden tegen de jongens; dit in tegenstelling tot de 
onderwijzers die verondersteld werden juist goed de orde en tucht te kunnen bewaren. 
Tegenwoordig wordt gezegd dat leraressen in de klas juist te streng zijn tegen de jongens, 
terwijl leraren de jongens meer vrij laten. Ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn 
dynamisch. 
 
5. In de negentiende eeuw waren hoger opgeleide onderwijzeressen vaker ongehuwd. Een 
studie uit 2007 laat zien dat hoger opgeleide vrouwen moeilijker aan een man komen dan 
andere vrouwen. Dit toont de kracht van het stereotype dat een hoge opleiding vrouwen 
ongeschikt maakt voor het huwelijk. 
 
6. De digitale toegankelijkheid van bronnen zoals de burgerlijke stand, het bevolkingsregister 
en kranten zorgt, mits gepaard met een goede zoekfunctie, voor een revolutie in historisch 
onderzoek. 
 
7. Een gelijkwaardige verdeling van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen is een zaak 
van rechtvaardigheid. 
 
 
 


