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voorbaat terug voor het „fijne en diepe gevoel", dat ons
wellicht zal martelen. Maar fluks mij bedenkend , dat de
„rozeknoppen" in ons land voorloopig ter zijde zijn ge
steld en alleen nog voor de „leliën", mits geen bakvis-
schen, wordt gewerkt, ging ik ter lectuur over.
„Rozeknop" — een meisje, gestorven in knop. Zij is

het kind van rijke ouders, die wel met innige liefde
aan hun baby gehecht, toch niet los genoeg van de
stof waren om van de immaterieele gemeenschap te ge
nieten, die na den dood van het kind had kunnen in
treden , hadden de ouders slechts iets meer aangebeden
dan de stof.
Aan de moeder geschiedt nu een wonder. Zij onder

gaat het somnambulisme ook zonder magnetiseur, en in
dien trance-toestand ziet zi

j haar kind. Als later, na
het ontbieden van een beroemd medium er séances
plaats hebben , de geesten verschijnen en hun primitieve
kunsten vertoonen (met de bel luiden of tegen de tafel
kloppen) gaat ook de vader aan het denken en ziet
hij mede zijn kind. En verder komt nu de inhoud neer
op het houden van séances door het beroemde medium
en hetgeen dan gebeurt.
Ik heb geen bedenkingen tegen die séances of tegen

het geloof van mevr. Gerstenhauer aan iets hoogers dan
stof. Ik juich het toe en aanbid zelf al wat geest is.
Maar op te merken valt, dat de schrijfster hoegenaamd
geen nieuws vertelt en dit boekje zeker weinig zielen
voor het spiritisme zal winnen. Wat het luiden en beieren
der kerkklokken beteekent voor de eenvoudigen in den
geloove, dat is misschien het schellen en kloppen voor
de onmondige spiritistische schaar. Intusschen de geest
reikt veider en dieper. Gij moet den mensch in de ziel
grijpen. Voorstellingen van feiten , die hem meer dan
bekend zijn , hetzij door de boeken of door ervaring,
glijden langs zijn ziel heen als water over glas. Om
spiritisten te winnen , moet men spiritueel zijn.
Gelooven alleen is onvoldoende, men moet ook ziel
kundige zijn , weten geestelijk te spreken , logisch naar
de wijsgeerige wetten, toegepast op den ondoorgronde-
lijken aard der dingen. Los van de stof! Jawel, maar
om den ontwikkelde daarvan los te maken, diene men
met andere voorstellingen op zijn verbeelding te werken
dan met eenige geluiden of onzichtbare verplaatsingen
in het donker. Wie Dgeesten" tot zich wil trekken , moet
zelve een sgeest" of ten minste geestelijk geaard zijn.
Nu bespeur ik van dat geestelijke weinig in dit
boekje en moet het dus tot mijn spijt oppervlakkig noemen.
Toch zit er gevoel in en aanleg voor het onstoffelijk

denken. Het zal zonder eenig spoor na te laten niet
verloren gaan in den stroom van het geestelijke leven.
Het zal tranen wekken en wel door dit eene essentieele
deel : het zien van het vroeg gestorven kind door de
moeder. Elke jonge vrouw die te betreuren heeft het
verlies van haar baby, misschien haar eenige baby,
wond die nooit heelt, zal één van geest zich voelen
met de moeder die haar kind aanschouwt in een der
vormen van het hoogere leven.
Misschien brengt »Rozeknop" meer te weeg. Maar

wat dat zal wezen , zie ik niet , hoezeer ook — met
bescheidenheid gezegd — ik ziel en nieren der boeken
proef. Mevr. Joh. Gerstenhauer ziet en gevoelt ongetwij
feld veel meer dan zi

j weet kenbaar te maken. En des
vraag ik verschooning voor wat in deze beschouwing
hard klinkt. De Spectator houdt alle geesten gaarne tot
vriend. En over het verlies van dierbare panden weet
hjj mee te spreken. Wolfgang.

TE VEEL?
Hoe is 't mogelijk dat een zóó ontwikkeld , helder

ziend en wetenschappelijk mensch als prof. dr. P. J.

Blok, geen «geboren conservatief", zoo kan schrijven,
als in het laatste nommer van den Spectator; hoe is

't mogelijk eene zaak zoo schromelijk oppervlakkig te
beoordeelen , zich aan zoo veel tegenstrijdigheden schuldig
te maken?
Men kan alleen vooronderstellen dat het voortdurend

door velen slaan op hetzelfde aambeeld aan het stille
zeestrand hem te machtig is geworden , of dat hij daar
heeft kennis gemaakt met, misschien achtervolgd is door
een vervelende propagandiste, die de zaak voor goed bij
hem bedorven heeft, Want dit is het ongeluk bij de
geheele vrouwenbeweging, dat de zaak zoo vaak beoor
deeld wordt naar één enkele sympathieke of antipathieke
persoonlijkheid, die voor het publiek de zaak in haar
geheel vertegenwoordigt. De groote menigte laat zich,
aan den eenen kant gelukkig, zoo gauw meesleepen
door een begaafde spreekster , maar is ook zoo snel
bekoeld bij de minste uiting of handeling die niet in
haar smaak valt. U behoort daartoe echter niet, niet
waar Professor? U erkent wel degelijk het recht van
die geheele beweging, al wilt u haar voortdurend binnen
de perken houden. Maar welke groote beweging heeft
dit in 't begin ooit gedaan? Moet ik u herinneren aan
de overdreven uitingen. Wederdoopers enz. der Her
vorming, aan de bloedige tooneelen der Revolutie enz.?
Zoo ook moet men zich niet verwonderen dat deze be
weging hare overdrijving heeft, maar moet men ze
daarom geheel afbreken zooals u doet ? Vergeet u , dat
het hier niet geldt een uiting in o n s land alleen , maar
dat het een kreet ten hemel is uit alle landen , waar
millioenen vrouwen te over zijn, die werk moeten en
willen hebben , die een even goede opleiding zoeken als
die van den man , niet om hem het brood uit den mond
te stooten , maar om mee te kunnen eten aan den
grooten disch en niet geestelijk en lichamelijk honger
te moeten lijden ? Gij vindt het heel goed dat meisjes
de gelegenheid vinden om den strijd om het bestaan
zoo goed mogelijk te voeren , maar gij ontzegt haar het
recht om zich met het probleem van een beroep kiezen
bezig te houden op hun 14, 15, 16ejaar.
Daartoe : om haar den ernst van het leven onder 't

oog te brengen, diende de propaganda, niet heime-

1 ij k maar o p e n 1 ij k op de scholen door ons gevoerd.
Wie neemt het aan een jongen kwalijk als hjj op dien
leeftijd aan de keuze van een beroep denkt? Volgens u
mogen meisjes eerst op haar 47 of 18e jaar aan speciale
studie denken, tot dien leeftijd gebrekkige opleiding
aan meisjesscholen , niet berekend tot opleiding voor 't

een of andere vak. Gij wilt ze dns weren van gymnasia,
hoogere burgerscholen , scholen voor opleiding in tuin
bouw , handelsscholen enz. , of wilt gij voor haar af
zonderlijke inrichtingen in 't leven roepen? Dit zou
immers finantieel onmogelijk gaan ! En waarvoor dat
alles? Meent gij dan werkelijk dat co-educatie zulke
slechte resultaten heeft?
Ik meen door ondervinding he* tegendeel te kunnen

volhouden ; de ware achting onderling van 't meisje en
den jongen ontstaan het meest bij gelijken arbeid , zi

j

voelen zich menschen, die voor dezelfde taak geplaatst
zijn, een vriendschappelijke, kameraadschappelijke toon
treedt in de plaats van vervelende flirtation , waaruit
bij scheiding van het onderwijs vaak de omgang jj van
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jongelieden bestaat. Er zijn allerlei punten van aanraking
over werk en studie, die zonder gemeenschappelijke
opvoeding niet ter sprake komen. Ruwheid wordt aan
den éénen kant , overgevoeligheid aan den anderen kant
•afgeslepen. Men leert elkaar waar kennen, terwijl de

omgang , zoo als ik vooronderstel , dat gij het wenscht ,
op partijtjes, bals enz. altijd kunstmatig blijft, en geen
«wisselwerking der seksen" genoemd kan worden. Laat
dan onze jongens en meisjes op dezelfde inrichtingen
dezelfde kans van slagen , maak niet de strijd voor de

meisjes zoo veel zwaarder, door ze tot hun achttiende
jaar een ontoereikende opleiding te geven. De maat
schappij en de natuur der vrouw zullen dan in de toe
komst wel uitwijzen, waarvoor zi

j het best geschikt is,
zeker zal zi

j veel werk op een andere manier als de
man doen, maar daarom minder goed? Gij zegt dat bi

j

de geboorte meisje en jongen evengoed eigenschappen
van den vader als van de moeder ei ven. Zeer waar,
maar wat heeft dat te maken met de onderdrukking
der vrouwen door vele eeuwen? Men kan, en zoo zullen
er velen geweest zijn , met veul aanleg en allerlei talen
ten geboren worden , maar wat heeft men daaraan als
de gelegenheid niet gegeven wordt die te ontwikkelen?
Juist dat gemis aan ontwikkeling van de gaven, mis
schien van den vader geërfd , verstaat men onder de

zoogenaamde geestelijke slavernij der vrouw door vele
eeuwen. U meent dat bi

j

haar geestelijke ontwikkeling
het huishouden gevaar zal loopen , maai- vergeet U dan
dat een band van geestelijke sympathie tusschen man
en vrouw, gezamenlijke belangstelling in de zaken van

maatschappelijk belang, studie enz. wel den heehtsten
band vormen , dat het voor de kinderen niet anders als
wenschelijk kan zijn dat de moeder naast huishoudelijke
zaken, in hun werk belang stelt, hen kan volgen en
meeleven in hun latere jaren .' (zie hierover bl. 46 en

volgende van het uitstekende werk «Die Deutsche Frauen-
bewegung van Prof. Gustav Cohn te Göttingen).
Meent u , dat door vereenvoudiging in 't huishouden het

huiselijk geluk gevaar zal loopen? Is dit dan verminderd
door de naaimachine, die zulk een kolossale vereenvou
diging in 't werk der vrouw teweeg bracht en zou een

gemeenschappelijke waschkeuken enz. daarop invloed
kunnen hebben of allerlei machines die hoe langer hoe
meer het werk der vrouw vergemakkelijken en haar
juist meer tijd laten om zich aan man en kinderen te
wijden .'

Over uw eigenlijke aanval op de ten'oonstelling heb
ik weinig gezegd; het spreekt van zelf dat Kronings
feesten enz. weinig bezoek op de tentoonstelling ten
gevolge hebben gehad in de laatste weken, in 't

geheel zijn er echter 90.000 ü 100.000 menschen ge
weest, geen klein getal, dunkt mij, meer dan gij zeker
meent bi

j

«'t aanvankelijk menschen trekken". De af-
deeling Maatschappelijk Werk wordt door u uit een
«algemeen sociaal' oogpunt leerzaam gevonden, niet
>>speciaal vrouwelijk " ; maar hebt u dan zoo oppervlakkig
alles beschouwd , dat u niet eens opgevallen is hoe de
hongerloonen , waarvan gij daar de sprekende bewijzen
ziet, alleen op vrouwenarbeid betrekking hebben,
hoe alle vereenigingen , daar vertegenwoordigd , voor
namelijk van vrouwen uitgaan, behalve de Heide
maatschappij , die gemeenschappelijk van mannen en I

vrouwen is? De tentoonstelling lieeft niet bedoeld «prach
tig" te zijn of «schitterend"', al moge een overdreven
bewondering dit woord gebruikt hebben : ze is eenvoudig
een waar overzicht van wat de vrouw werkt in Neder

land op allerlei gebied, en waar door den onwdlekeurigen
invloed der tentoonstelling inrichtingen als de school
voor tuinbouw te Bussum voor meisjes zijn opengesteld,
waar er sprake is van fabrieksinspr-ctrices , waarover
vroeger nooit gedacht werd , meenen wij dat de ten
toonstelling wel degelijk haar doel gaat bereiken.
De geest des tijds, dien gij als een geheimzinnige

macht schijnt te beschouwen, «niet als het gevolg van
de een of andere specifiek mannelijke of vrouwelijke
beweging", wordt wel degelijk door dergelijke uitingen
als de tentoonstel ing van vrouwenarbeid een stap nader
gebracht in de goede richting: gelijk recht op opleiding
tot nuttigen winslgevenden arbeid , zoowel voor de vrouw
als voor den man.

's Bosch. A. van Leeuwen —
Francken.

ONDERWIJS AAN MEISJES.
Het is naar aanleiding van het artikel getiteld »Te

veel!" in den Spectator van 17 Sept. dat ik de pen
opneem om met een enkel woord er op te wijzen , waar
de opvatting van den schrijver m. i. onjuist is. Mijne
ogrnerkingen gelden alleen het laatste gedeelte, wat het
onderwijs betreft; de Tentoonstelling zal ik onbesproken
laten. Er wordt in »te veel" o. a. beweerd, dat ver
schillende sprekers en spreeksters op de congressen bij
gelegenheid van de Nat. Tent. van Vr. Arb. er naar
streven het onderscheid tusschen man en vrouw uit te

wisschen. Ik heb niet alle congressen bijgewoond en kan
dus niet met zekerheid er over oordeelen wat daar ge
sproken is. Toch durf ik aannemen dat niemand het
plan heeft gemaakt het verschil tu=schen man en vrouw
uit te wisschen.
Wel is door velen , op verschiliende wijzen , het vol

gende gezegd en verdedigd :
Stel niet van te voren vast voor welk werk de vrouw

wel , voor welk werk ze niet geschikt is. In het alge
meen, mag het waar zijn, dat de vrouw door haar
lichaamsbouw niet in staat is even zwaien spierarbeid t«
verrichten als de man, in het bizonder gaat dat stellig
niet op. Niet alle mannen zijn sterker dan alle
vrouwen. Maar de zwakke of teergebouwde mannen
kiezen geen beroep, waartoe ze door hun lichaamsbouw
ongeschikt zijn. Zoo ook de vrouwen. Laat ze vrij in de
keuze van haar beroep; eerst dan zal het blijken, welk
werk aan den man , welk aan de vrouw behoort. Eenig-
zins zonderling is het, dat uit deze verschillende lichaams
bouw de conclusie wordt getrokken : Laat de meisjes
minstens tot haar 17de of 18de levensjaar haar eigen
onderwijs; maak ze niet tot «nagemaakte jongens" tot
«derde sekse" tot »het".
Als men ooit bi

j

het onderwijs vrouwelijke en manne
lijke leerlingen wil scheiden, dan behoort dit te geschie
den, waar vakopleiding begint, niet vóór dien tijd.
Het onderwijs op de lagere school is of behoort althans

te zijn zuiver ontwikkelend. Ook de Hoogere Burger
scholen hebben geen ander doel , dan algemeene ontwik
keling te bevorderen. Tot het 17de a 18de levensjaar

is het onderwijs uitsluitend gericht op het aanbrengen
van die kennis, welke ieder mensch noodig heeft.
Daarbij mag aan geslacht of beroep niet worden gedacht.
Bij verder onderwijs, dat dan eigenlijk opleiding is.
worden de leerlingen gescheiden naar lust en aanleg.
Waarom zou men daar de scheiding beginnen tusschen
man en vrouw? Als het waar is, dat daar zijn beroepen ,


