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EEN INLEIDING

Tot het verschijnsel van de 'kleine geloven', waaraan Romein
(1 )een hoofdstuk van zijn breukvlak wijdde , behoren, behalve 

de werkelijk als religie gepresenteerde stromingen ook die be
wegingen, die godsdienstige trekken konden krijgen, maar een 
werelds ideaal nastreefden. Een van deze marginale bewegingen, 
die rond 1900 met grote verwachtingen en bekeringsijver naar 
voren trad, was het vegetarisme. Romein noemt het eenmaal in 
een opsomming van idealistische stromingen (homeopaten, vege
tariërs, anti-rokers, blootvoeters, anti-kunstmesters, aard- 
stralers, en rein-leven-mensen), waar hij opvallend scherp 
tegen uitvalt; "Heel dit zo ongrijpbare en toch overal voelbare 
idealisme,al dit gezond en zuiver willen doen had in zijn een
zijdigheid en onwerkelijkheid vaak iets ziekelijks, al dit stre
ven naar het hogere vaak iets onmenselijks in zijn bloedeloze

(2)humorloosheid"
De verbinding van belachelijkheid en verwerpelijkheid lijkt 

soms iets te makkelijk Romeins oordeel over deze idealistische 
stromingen te bepalen, al is de verleiding om de absurde conse
quenties van hun leerstellingen bloot te leggen of hen te beoor
delen aan de hand van de soms pathologische individuen, die 
erdoor aangetrokken werden, groot.

Van de omstandigheden, die het ontstaan van de kleine geloven 
hebben begunstigd, geeft Romein de meest volledige beschrijving. 
Hij noemt daarbij de paradox van het geloof in de wetenschap, dat 
zo vaak in deze stromingen wordt aangetroffen. De wetenschap moest 
terreinen openen, die naar hun aard voor de rede ontoegankelijk

(3)zijn. Opvallend noemt hij het nauwe verband tussen de sociale 
hervormingsbewegingen en de occulte hang, en meent, dat de 'kleine 
geloven1 o.a. "een uiting zijn van het slechte geweten van een 
heersende klasse, die enerzijds niet langer overtuigd was van 
het goed recht harer heerschappij en anderzijds daarin nog zo 
weinig bedreigd werd dat zij zich veroorloven kon, haar eigen

(4)tekort te onderkennen™
Het vegetarisme is een geschikt middel om een overzicht te 

krijgen van de verschillende humanitaire en religieuze stromingen 
die rond 1900 opgang maakten, omdat de leden van de vegetarische 



organisaties om zeer uiteenlopende redenen het vegetarisme waren 
toegedaan. De band, die de leden buiten de gemeenschappelijke 
onthouding van voedsel, afkomstig van het gedode dier hadden, was 
te gering om een vruchtbaar verenigingsleven op te baseren of om 
de behoefte aan 'geëngageerd handelen' te bevredigen.

Over de mate, waarin men zich van dierlijk voedsel diende te 
onthouden, was al geen overeenstemming te bereiken,b.v.: was het 
gebruik van zuivelproducten toegestaan? Degenen, die deze produc
ten wel gebruiken, worden als lacto-vegetariërs aangeduid; vege- 
tariers zijn dan diegenen, die alleen plantaardig voedsel nuttigen. 
Tegenwoordig worden de laatsen meestal veganisten genoemd.

Aan pogingen om aan het vegetarisme een uitgebreidere inhoud te 
geven, ontbrak het niet. Door tegenstrijdigheden, die met andere 
religieuze of sociale leerstellingen konden ontstaan, was het 
vestigen van een vegetarische doctrine echter onmogelijk; er waren 
te veel gevoeligheden, die gespaard moesten worden. Meestal vindt 
men het vegetarisme dan ook in combinatie met andere stromingen, 
wier aanhangers graag de merites van hun leer aanprezen en het 
vanzelfsprekend vonden, dat de vegetariërs daarvoor open zouden 
staan.

De wetenschappelijke verantwoording en de ontwikkeling van
specifieke ideeën over het vegetarisch dieet maken, dat men in 
de periode, waarover hier gesproken wordt een zeer duidelijk 
onderscheid moet maken tussen het niet eten van vlees en het 
vegetarisme. De grimmige opmerkingen van meestal socialisten over 
de overbodigheid van het vegetarisme voor de arbeiders ( zij waren 
immers bijna allen gedwongen vegetariërs door de duurte van het 
vlees) waren dan ook niet geheel terecht.

In de komende bladzijden gaat het uitsluitend om die niet- 
vleeseters, die hieraan een min of meer volledige levensbeschouwing 
vast knoopten.

'Bewust' vegetarisme stamt in Europa uit de oudheid; vooral 
Pythagoras, Seneca ("de mens is het graf van menig dief") en 
Plutarchus werden als helden door de vegetariërs gevierd. Het 
moderne vegetarisme stamt uit de verlichting; Rousseau is een van 
de meest geciteerde vegetarische autoriteiten. Het vlees eten 
werd aanvankelijk op ethische gronden afgekeurd, maar reeds de
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Venetiaanse edelman Luigi Cornaro (1465 -1566!), auteur van 
’Trattato della vita sobria' (1548), verdedigde het vegetarisme 
met gezondheidsargumenten, daarbij zichzelf als voorbeeld van 
de voordelen stellend.

In de 19e eeuw kwamen voor het eerst vegetarische verenigingen 
tot stand en kwam het woord vegetarisme in gebruik. Het werd af
geleid van het latijnse vegetus (gezond, krachtig) en niet van 
vegetabilis.

Degenen, die een wetenschappelijke verantwoording van het vlees
loze dieet wensten, kregen steun in het werk van Cuvier, die meende 
dat de mens oorspronkelijk van vruchten leefde; hiernaast kon 
men zich richten op de ontwikkeling van de voedingsleer. De opkomst 
van het wetenschappelijk verantwoorde vegetarisme ging namelijk 
gelijk op met de ontwikkeling van een medische voedingsleer. Aller
eerst was daarvoor nodig een theorie van de stofwisseling die 
door Lavoisier werd ingeluid. Deze trachtte ademhaling, voedsel 
opname, uitscheidingen, warmteontwikkeling en arbeid in één systeem 
te vatten. Hij meende, dat de verbranding, die deze warmte ople
verde, in de longen plaats vond. Liebig, die de verdeling van het 
voedsel in vetten, koolhydraten en eiwitten invoerde, ging ervan 
uit, dat de arbeid opgebracht werd door de omzetting van eiwit 
in de spieren. Warmte werd ontwikkeld door de verbranding van 
vetten en koolhydraten. Deze verbranding localiseerde hij ook 
niet meer in de longen. Dit leidde tot een grote overschatting 
van eiwit als het voedingsmiddel, waarvan de arbeid, die men kon 
verrichten afhing. Het grote gezag van Liebig maakte, dat deze 
ideeën vrij lang gehandhaafd werden en bracht een overschatting 
van de hoeveelheid eiwit, die men nodig had met zich mee. Ook 
lang nadat vooral Voit de voedingsleer verder ontwikkeld had, 
hield men aan deze overschatting vast. Tegen het einde van de 
19e eeuw stelde o.a. de Amerikaan Chittenden de eiwitbehoefte 
minder hoog; tegenwoordig wordt ze ongeveer op de helft geschat 
van de 150 gram per dag, die Voit nodig achtte. Deze neiging tot 
vermindering van de eiwitbehoefte werd door de vegetariërs verder 
doorgevoerd; 20 tot 60 gram achtten zij meestal voldoende. Het 
ontstaan van een duidelijker begrip van de calorie-behoefte kon 
makkelijk leiden tot de overtuiging, dat er in bourgeois kringen 
meer gegeten werd dan nodig was. De schadelijkheid van dit vele



eten (behalve dan bij grove excessen) kwam niet duidelijk ui 
de onderzoekingen naar voren. Het streven naar minimaal voedsel- 
gebruik en het ontbreken van gematigd vleesgebruik was dan ook 
moeilijk wetenschappelijk te verdedigen. De vegetariërs probeer
den dit over het algemeen toch, maar werden hierdoor betrekkelijk 
kwetsbaar voor tegenstanders, die konden wijzen op mogelijke 
nadelige gevolgen van het vegetarische dieet, wanneer men verge
zochte nadelen van het vleeseten, zoals een vergrote kans op jicht, 
te berde bracht. Afgezien van de gevaren van het eten van bedorven 
vlees, was er tegen vlees weinig in te brengen; de kans, dat deze 
schadelijkheid nog eens onomstotelijk zou komen vast te staan door 
nieuw onderzoek nam met de loop der jaren af. Voor de eerste wereld
oorlog meende men al een betrekkelijk compleet beeld te hebben van 
de voedingsleer, wat met betrekking tot de chemische kant van het 
stofwisselingsproces ook wel het geval was.

De periode, die dit werkschrift behandelt, loopt van de oprichting 
van de vegetarische beweging tot het uitbreken van de eerste wereld
oorlog. 1914 was voor de beweging echter geen breuk; na de oorlog 
nam het ledenaantal van de Nederlandse Vegetariërsbond (NVB) nog 
toe. De ethische richting, die al eerder was ingeslagen werd door
gezet tot er van de utopische kant van het vegetarisme niets meer 
over was. Het winnen van nieuwe leden kwam minder op de voorgrond te staan. 
In de tweede wereldoorlog steeg het aantal leden overigens nog zeer 
sterk, toen het noodzakelijk was lid van de bond te zijn om voor 
een speciale distributie-regeling in aanmerking te komen.

Het materiaal, dat voor dit werkschrift gebruikt werd, is beperkt.
Het is bijzonder jammer, dat het archief van de Nederlandse Vegetariërs- 
bond, voor zover het de tweede wereldoorlog overleefde, werd opgeruimd, 
pas enkele jaren geleden. De bibliotheek van de NVB, die een vrijwel 
complete verzameling over de vegetarische beweging bezat, is bij de
zelfde gelegenheid van een groot aantal publicaties uit de eerste jaren 
van de bond ontdaan® Enige gedrukte stukken voor intern gebruik waren 
daardoor tot nu toe niet te achterhalen. De propagandageschriften konden 
wel vrijwel allemaal geraadpleegd worden en de Vegetarische Bode (VB) 
bleek een schat aan gegevens te bevatten. Rond 1900 was het gevoel 
van de historische importantie in de vegetarische beweging sterk;



het toelaten van het vernietigen van de eigen geschiedenis lijkt 
symbolisch voor het verlies van dit gevoel. Het is te hopen, dat 
de schade, die is aangericht enigszins hersteld kan worden, waar 
voor nu weer moeite gedaan wordt.

Secundaire literatuur, speciaal over het vegetarisme bleek niet 
te bestaan; men krijgt de indruk, dat tot nu toe nog geen histo
ricus zich tot dit onderwerp aangetrokken heeft gevoeld.
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TWEE DE NEDERLANDSE VEGETARIËRS BOND

Oprichting en eerste jaren

De eerste publicatie in Nederland aan het vegetarisme gewijd 
verscheen in l879. Het was de vertaling van een lange redevoe
ring van Dr. F.W. Dock, de leider van een Zwitsers Heilanstalt'.
In deze brochure, die met een inleiding van de Amsterdamse 
hoogleraar J.W. Gunning verscheen, komen bijna alle later steeds

(1) gebruikte argumenten reeds voor
Hierna verschenen tamelijk regelmatig artikelen over het vege

tarisme in verschillende bladen, waarin de eenzame propagan
disten moeite hadden hun hele systeem uiteen te zetten aan een

(2) publiek, dat geacht werd er nog nooit van gehoord te hebben 
In 1892 verscheen een vertaling van een kookboekje van Eduard 
Baltzer (de 'apostel' van het vegetarisme in Duitsland) van de 
hand van Ir. Daniël de Clercq en C. van der Hucht-Kerkhoven.
Het vegetarisme lijkt voornamelijk uit Duitsland in Neder

land bekend geworden te zijn; de inspiratie voor de oprichting 
van een vereniging kwam uit Engeland. A. Verschoor raakte in 
1891 bevriend met de Engelse arts T.L. Allinson, die zich 
voornamelijk met de natuurgeneeskunde bezighield en de ontwerper 
was van een recept voor gezondheidsbrood. Verschoor schreef onder 
zijn invloed enige artikelen en probeerde het Allinson-brood 
ingang te doen vinden. De aanleiding tot de oprichting van de
Nederlandsche Vegetariërsbond werd de brochure, die hij in 
1894 uitgaf: ”Een bond voor vegetariërs. Oproep tot alle voor
standers van vereniging”. 33 vegetariërs en 14 sympathisanten 
meldden zich en op 30 september 1894 werd in Den Haag de op
richtingsvergadering gehouden® Verschoor werd de eerste voor
zitter.

De bescheiden middelen van de bond verhinderden, dat men op 
verschillende gebieden tegelijk in actie kwam. De uitgave van 
een blad werd de eerste jaren uitgesteld ten gunste van het 
streven naar ruime verkrijgbaarheid van vegetarisch voedsel. 
Hiertoe werd een systeem van premies voor restauranthouders en 
volksgaarkeukens ingesteld, dat echter niet aan de verwachtingen
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Na twee jaar trad Verschoor af; hij werd gedurende één jaar 
vervangen door Felix Ortt.
Jkh. Felix Ortt (1866-1959) studeerde in Delft en was gedurende 
enige tijd ingenieur bij Rijkswaterstaat. Hij was actief in 
spiritistische kringen en in de dierenbescherming en werd in 
1892 om gezondheidsredenen vegetariër. Na een niet geslaagde 
kuur volgens de principes van de Duitse natuurarts Louis 
Kuhne werd hij voorstander van de natuurgeneeswijze, in 1894 
geheelonthouder, in 1896 Tolstoyaan en christen-anarchist. 
Vanaf deze tijd voerde hij zijn titels niet meer. Zijn over
tuigingen brachten hem in conflict met zijn functie. In 1899 
nam hij ontslag en werd secretaris van mevr. C. van der Hucht- 
Kerkhoven. In de jaren hierop nam hij deel aan de kolonie van 
de Internationale Broederschap te Blaricum "waar hij als

 (4)koloniedokter zijn natuurgeneeskundige aspiraties uitleefde" 
en waar hij ook enige romans over schreef. Hij behoorde tot 
de groep 'Vrede' in Den Haag en werd in 1908 medewerker in 
'Chreestarchia', het genootschap voor levensverheffing van 
Lodewijk van Mierop in Soest, waar hij zich ook vestigde. In 
deze tijd redigeerde hij het ’Vrede-tijdschrift' (na twee jaar 
omgedoopt tot 'De Vrije Mensch’) en de 'Vegetarische Bode' en 
wijdde zich geheel aan de humanitaire beweging. Al voordat hij 
redacteur werd, schreef Ortt regelmatig in de VB; daarnaast 
schreef hij een aantal brochures voor de NVB, o.a. het officiële 
propaganda-geschrift, dat vele malen herdrukt werd. Niemand had 
in de Nederlandse vegetarische beweging een groter gezag dan hij; 
de combinatie van rotsvast geloof in de humanitaire beginselen 
en een opmerkelijk kritische instelling maakt hem zeker tot de 
interessantste figuur in de vooroorlogse vegetarische beweging®

De tweede man, die zijn stempel op de beweging drukte was
Ir. Daniël de Clercq (1854-1931), die Ortt in 1898 als voor
zitter opvolgde. Zijn betekenis ligt echter veel meer op het 
praktische vlak, zijn geschriften waren niet zo origineel, maar 
niet minder karakteristiek dan die van Ortt. 'Daan' de Clercq 
was een onvermoeibaar en innemend propagandist. Hij had eveneens 
in Delft gestudeerd, waar hij in 1874 vegetariër werd. Hij stu
deerde chemie in Duitsland en was werkzaam in verschillende verf- 
fabrieken, waarvan hij er zelf later ook een probeerde op te 



richten. Hij nam deel aan de oprichting van de vereniging voor 
landnationalisatie en was kandidaat voor de Friese Volkspartij 
(1891). Na een verblijf in het buitenland sloot hij zich aan 
bij de SDAP en was voor deze partij ook kamerkandidaat. Vanaf 
1897 was het vegetarisme echter zijn belangrijkste levens- 
vulling. Hij werd redacteur van de VB toen die in 1897 begon 
te verschijnen, het jaar daarop voorzitter van de NVB, waarvoor 
hij een enorme propaganda-activiteit ontplooide. In de jaren 
van zijn voorzitterschap, tot 1908, was De Clercq de personifi
catie van het vegetarisme in Nederland.
Behalve als instrument om het vegetarisme uit te dragen, 

bedoelde de NVB een belangenorganisatie te zijn. In de eerste 
jaren van zijn bestaan werden enige pogingen gedaan een consu- 
menten-cooperatie op te zetten, die producten als plantenboter, 
olijfolie en zuidvruchten zou distribueren. H. Groustra had 
hiermee ondanks de warme aanbevelingen van De Clercq geen 
succes. Het gebruik van deze producten werd spoedig zo alge
meen, dat de verkrijgbaarheid geen problemen meer opleverde. 
Een keuringsdienst ging zich vanaf 1908 bezig houden met de 
controle op de kwaliteit van bepaalde producten, die maande
lijks in de VB vermeld werden.

De Clercq onderhandelde met fabrikanten, die een percentage 
van hun omzet aan de NVB wilden afdragen, wanneer hun produc
ten door de bond werden aanbevolen. Hij stuurde ook inlichtingen 
en literatuur op aanvraag rond en gaf deze activiteiten de 
naam 'Vegetarisch Bureau', toen de bijdragen van enige leden 
hem in staat stelden een secretaresse aan te nemen. Vanaf 1906 
werden de kosten door de NVB gedragen. In 1908, toen De Clercq 
aftrad als voorzitter, ging het hoofdbestuur er niet mee 
akkoord, dat hij het Vegetarisch Bureau zou houden; het werd 
overgenomen door A. Meyroos.

In officiële verzoekschriften aan de betrokken instanties 
pleitte de NVB voor vegetarische voeding in leger en gevangenis, 
en voor het instellen van treincoupé's waar ten alle tijden 
raampjes zouden mogen openstaan. Bij adressen van aanverwante 
verenigingen (over openingstijden van café's, tegen de vaccinatie- 
dwang, voor vrije uitoefening der geneeskunst en dergelijke) 
sloot men zich aan.
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De groei van de NVB was in de eerste jaren bevredigend, maar 
stagneerde na 1903 enigszins. Het aantal leden, dat toen bijna 
600 bedroeg, liep zelfs wat terug gedurende enige jaren. In 
deze omstandigheden was het een grote stimulans, dat in 1906 
de bond een aanzienlijke erfenis (ƒ 70.000) kreeg van een 
lid, de heer J.J. Dumas, ”die in zijn ongeneselijk lijden 
verlichting had gevonden door het vegetarisch dieet”. De 
uitgaven van de NVB, die jaarlijks ƒ 500 tot ƒ 1000 bedragen 
hadden, konden hierdoor stijgen tot ƒ 6.000 a 7.000. Een 
commissie werd gevormd om een rapport op te stellen, hoe de 
erfenis het best kon worden gebruikt. In deze commissie hadden 
o.a. zitting Mr. A. Meyroos en Hugo Nolthenius, die spoedig 
de leiding van de NVB zouden overnemen. Nolthenius (1848-1929), 
leraar klassieke talen te Utrecht, was actief in de anti-vivi- 
sectiebond en in het Utrechtse muziekleven en was bestuurslid 
geweest van de nv. ’Vegetus'. De erfenis-commissie, waar ook 
Nolthenius’ echtgenote in zat, bestudeerde de voorstellen van 
de leden en stelde een rapport op, dat tot nu toe niet te achter
halen was*

2.2 Propaganda, belangenbehartiging en
andere activiteiten

Het eerste jaarverslag vermeldt twee propagandalezingen door 
Verschoor en M. Valk Lz, die tot secretaris gekozen was en 
enige artikelen in kranten, waaronder een polemiek met de medische 
medewerker in het Algemeen Handelsblad, Dr. Pijnappel. De geld
middelen lieten voorlopig geen grote propaganda-acties toe. Die 
werden pas door Daan de Clercq gevoerd. ”In de eerste jaren van 
den Bond heb ik op honderden vergaderingen over het vegetarisme

(7) gesproken”, vertelde hij in 1914 aan Albert Perdeck (7). ”Ik 
trok het land door met stoomkoker, reformkleding, vegetarische 
voedingsmiddelen zooals plantenboter, notenpreparaten, voedings- 
zouten, vegetarische zeep, enz., hoopjes lectuur, bij elkaar 
een 80 kilo, groote platen van het menselijk lichaam, enz.” 
Een uitgebreid verslag van een propaganda-avond in Den Haag
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stelt ons in staat de gang van zaken op zo’n avond, zoals De
Clercq tussen 1898 en 1914 verzorgde, te volgen. Eerst 
sprak De Clercq zeer algemeen over economische, ethische en 
gezondheidsargumenten. Hij toonde hierbij enige schedels, die 
hij voor dit doel op kosten van de NVB had aangeschaft. In de 
pauze die hierop volgde liet hij belangstellenden zijn collec
tie ingemaakte vruchten en groenten zien en demonstreerde het 
Weck-toestel, waar hij ook een agentschap in had.
Na de pauze vertoonde hij met een lantaarn, die hij soms 

ook nog bij zich had, lichtbeelden, o.a. met afbeeldingen van 
slachtgruwelen, portretten van beroemde vegetariërs en een 
serie plaatjes tegen het dragen van vogelveren op dameshoeden. 
Men zag dan een reiger, die op het volgende plaatje dood ge
maakt was, waarna een slotplaatje de in het nest achtergeble
ven jongen liet zien.

Elk jaar werden 5 tot 10 van dit soort openbare avonden gehou
den, meestal in de steden, waar een afdeling gevestigd was. 
Behalve De Clercq traden regelmatig op J.J. Sevenhuysen uit 
Haarlem en later Hugo Nolthenius. Voor buitenlandse autori
teiten werd een enkele maal een reeks avonden georganiseerd, 
zoals voor Dr. Dock in 1899 en voor Dr. Allinson in 1902. Het 
aantal grote propagandavergaderingen liep echter terug, toen 
Nolthenius in 1908 het voorzitterschap van De Clercq had over
genomen. Andere gelegenheden, waarbij over het vegetarisme ge
sproken werd, waren de ledenvergaderingen van de afdelingen en 
ook wel van 'aanverwante' verenigingen, bv. geheelonthouders, 
theosofen en van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen.

Bij deze gesproken propaganda bleef het niet. Behalve als 
middel om het contact tussen de leden te onderhouden diende de 
Vegetarische Bode natuurlijk als een belangrijk propagandamiddel. 
Het blad werd aan een. aantal tijdschriftredakties, 'leesmuseums', 
geheelonthouderscafê's en stationswachtkamers toegezonden. In 
1911 werden op deze wijze 50 exemplaren verspreid; nog 20

(9) gingen naar het buitenland. Tevens werd het gestuurd aan 
vegetariërs-niet-leden, waarvan steeds de adressen werden ge
vraagd. Alle leden konden op aanvraag gratis nummers krijgen om 
te verspreiden; herhaaldelijk blijkt, dat hiervan zeer weinig 
gebruik werd gemaakt.
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De uitgave van een tweemaandelijks blad werd mogelijk gemaakt 
door een gift (ƒ 240 gedurende twee jaar) van een lid in 
1897. De Clercq gaf het als ondertitel: 'Gewijd aan de
belangen van het vegetarisme in den ruimste zin'. Na twee jaar 
waren de abonnementsgelden voldoende om de uitgave voort te 
zetten, waarbij tekorten door de bond gedekt werden. De oplage 
groeide van ongeveer 500 tot ruim 1000. De erfenis Dumas werd 
o.a. gebruikt om de VB maandelijks te laten verschijnen op 
beter papier en in een ruimere typografie. Aanvankelijk was 
de VB gedrukt bij J. Kuyken te St. Annaparochie, een bekende 
uitgever van humanitaire geschriften. Ortt, die nu als redac
teur optrad, bracht het blad onder bij de drukkerij 'Nieuw 
Leven', die uit de Vredegroep in Den Haag voortgekomen was. De 
oplage werd bepaald op 1200 exemplaren en nam voorlopig niet
 (11)meer toe

Het grootste deel van de inhoud had steeds eenzelfde karakter. 
Opvallend zijn de gedetailleerde beschrijvingen van wreedheden 
tegen dieren. Uit de landelijke dagbladen werden alle berichten 
over slachtgruwelen (zoals over afgekeurde beesten, die begraven 
en weer opgegraven en tot worst verwerkt) en voedselvergifti
gingen tengevolge van bedorven vlees overgenomen. Ook misdragingen 
van slagers (ten bewijze van de verruwing door dit afstompende 
beroep) werden regelmatig verslagen. Uit de binnenlandse pers 
werden verder alle berichten over het vegetarisme vermeld. De 
inhoud der buitenlandse vegetarische tijdschriften (m.n. 
Vegetarian Messenger en Herald of the Golden Age, Vegetarische 
Warte, Réforme Alimentaire) werd systematisch behandeld. Hiernaast 
werd de ontwikkeling van de vegetarische beweging in het buiten
land nauwkeurig gevolgd, evenals nieuwe publicaties op het gebied 
van de voedingsleer®

In de rubriek 'Onderlinge gedachtenwisseling' adviseerden de 
leden elkaar over voor- en nadelen van bepaalde voedingsmiddelen; 
men hield elkaar op de hoogte, welke hotels en restaurants in het 
buitenland aanbevelenswaardig waren en van de periodieke gevechten 
om een raampje in de trein te openen® Vooral in de eerste jaren 
werden regelmatig getuigenissen afgelegd over de wijze, waarop men 
tot het vegetarisme gekomen was, hetgeen meestal neer kwam op de 
beschrijving van een langdurige ziektegeschiedenis met een snelle 
genezing, toen eenmaal het vleeseten achterwege gelaten was. In
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het officiële gedeelte werd de propaganda uitvoerig verslagen, 
plannen aangekondigd en de leden tot grotere activiteit gemaand. 
Aan het slot kwam een lijst van producten die onder bondscontrole 
waren gesteld en werd de balans opgemaakt van nieuwe leden en 
bedankjes.

Bij het niet zeer goed werken van de afdelingen is het begrijpe 
(12)lijk, dat de VB de voornaamste band tussen de leden werd .

Naast het tijdschrift waren het brochures, waarmee rond 1900 
propaganda werd gemaakt. De leden van de NVB waren echter niet 
zeer actief in het colporteren met de uitgaven van hun bond, als 
we de klachten in de jaarlijkse verslagen van de brochurehandel 
moeten geloven. In 1899 werd een geschrift van Ortt uitgeko- 
zen om als officiële propagandabrochure dienst te doen .
Voor de eerste wereldoorlog werden hiervan meer dan 10*000 
exemplaren verspreid. Voor andere brochures gebruikte men vaak 
stukken, die al in de VB hadden gestaan. Rond 1910 bedroeg het 
aantal beschikbare publicaties, - van vlugschriften tot boekjes-, 
ongeveer 40. Ze werden beheerd door de brochurehandel, die ook 
andere literatuur over vegetarisme en natuurgeneeskunde in voor
raad had. De prijzen werden zo laag gehouden, dat de brochure
handel steeds verlies opleverde.
Toen een kleine verzameling boeken op het gebied van vegeta

risme en natuurgeneeskunde aan de bond werd nagelaten in 1896, 
werden deze ter beschikking gesteld van de leden. Hieruit 
groeide de bibliotheek van de NVB. De Clercq maakte hiervoor een 
catalogus en nam daarin ook zijn eigen boeken op. Vanaf 1911 be
heerde Ortt de gehele collectie; een nieuwe catalogus deed het 
gebruik ervan toenemen van 97 uitleningen in 1911 tot rond 300

(14)in de daarop volgende jaren. In 1913 becijferde Ortt, dat
8 % van de leden gebruik maakte van de bibliotheek.
Andere propaganda-activiteiten waren de inrichting van stands 

op tentoonstellingen, te beginnen met de tentoonstelling voor 
Vrouwenarbeid in 1898. Een aparte commissie beheerde later de 
collectie portretten, schedels en andere attributen, die hierbij 
werden gebruikt. Op deze tentoonstellingen namen grote schalen 
vruchten steeds een belangrijke plaats in.
Toen de bond over enig geld beschikte, werden advertenties 

geplaatst, vooral in geheelonthoudersbladen. Rond 1910 werden ook
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wel reclameborden op stations aangebracht; eerder al trachtte 
men groentehandelaars in te schakelen in de propaganda door 
het aanbieden van affiches en spreuken voor hun winkels.
Met het toenemen van het aantal leden werd het gunstig 

geacht afdelingen te vormen voor de decentralisatie van de 
propaganda en het bevorderen van een directere band tussen 
de leden. In 1899 werd in Haarlem de eerste afdeling opgericht; 
een in 1898 in Amsterdam opgerichte Vereniging tot bevordering 
van de Natuurlijke Leefwijze sloot zich na Haarlem als tweede 
aan. Een serie propaganda-avonden van De Clercq had het resul
taat, dat er in 1902 ook afdelingen waren in Dordrecht, 
Enschede, Rotterdam en Utrecht. Het bleek echter nog te 
vroeg te zijn; in 1903 bestond alleen Haarlem nog. In 1904 
kwam hier Den Haag bij, in 1905 werd de afdeling Amsterdam 
heropgericht, in 1910 Rotterdam en in 1911 Utrecht. De finan
ciële steun, die de bond later kon geven, zorgde voor de beno
digde continuïteit; in alle afdelingen werd geklaagd over de 
zeer geringe werkzaamheid van de leden. Op de huishoudelijke 
vergaderingen verscheen vaak alleen het bestuur; het bezoek 
aan gezellige bijeenkomsten of avonden met spreker werd 
meestal teleurstellend genoemd, waarbij de verwachtingen na 
verloop van tijd niet erg hoog meer lagen. Met uitzondering 
van Haarlem en Den Haag (en die nog slechts gedurende enige 
jaren), was er weinig leven te bespeuren in de afdelingen.
Propaganda en belangenbehartiging gingen samen in de vesti

ging van vegetarische restaurants. Het eerste vegetarische 
restaurant werd opgericht op de tentoonstelling voor vrouwen
arbeid in Den Haag in 1898. Een borgsom van 1000 gulden werd 
door de leden volgestort; hoewel geen winst gemaakt werd, was 
het een groot succes. De beheerster begon onmiddellijk een 
permanent restaurant in Den Haag, dat ook goed liep. Vesti
gingen in Amsterdam, Haarlem, Leiden, Rotterdam, Utrecht en 
Arnhem volgden; in Den Haag, Amsterdam, Leiden, Utrecht en 
Arnhem waren hieraan hotels verbonden. Vaak mislukten deze 
ondernemingen; de lijsten van vegetarische gelegenheden tonen 
sterke veranderingen. In 1903 werd besloten tot de oprichting 
van een maatschappij (de NV ’Vegetus’) voor steun aan bestaande
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men voorzichtiger en belegde het door de erfenis Dumas ver
kregen kapitaal wel hoofdzakelijk in de restaurants, maar 
men zocht hiervoor ondernemingen uit, die door beproefde krachten 
werden geleid en men zorgde voor meer controle. Zo werd in 
Den Haag door M. Valk Lz en zijn vrouw een fraai hotel ge
bouwd, dat bij de opening in 1913 natuurlijk vergeleken werd 
met het Vredespaleis, dat in het zelfde jaar geopend werd© Het 
woord paleis had voor de vegetariërs een te a-sociale klank; 
”noemen we dus dit gebouw een tempel”, sprak Nolthenius in 
zijn openingswoord. Over de functie van de restaurants 

als 'uithangbord’ van het vegetarisme werd regelmatig gespro
ken, zoals later nog ter sprake zal komen©

Een andere dochterorganisatie van de NVB was de Vereniging 
voor Vegetarische Kinderkolonies, die in maart 1908 opgericht 
werd. De Haarlemse kinderarts G.A. Ootmar, lange tijd ook 
hoofdbestuurslid van de NVB, werd voorzitter. Het jaar tevoren 
was reeds een vakantiekamp georganiseerd, dat daarna bijna 
ieder jaar voor steeds een dertigtal kinderen gehouden werd. 
Het is niet duidelijk of alleen kinderen van leden in aanmerking 
kwamen. Voor een groot deel van de kinderen werd geen kostgeld 
betaald; het belang; dat men in vegetariërskringen hechtte aan 
het contact met de natuur, maakt begrijpelijk, dat grote ver
wachtingen over de resultaten van het uit de stad weghalen van 
kinderen gekoesterd worden. Een stuk liefdadigheidswerk zat er 
wel in, dat verder via het ’Ondersteuningsfonds’ werd gedaan. 
Dit was de voortzetting van de eerst steeds per geval gedane 
verzoeken om hulp voor werkeloze of zieke vegetarische arbeiders. 
Vanaf 1908 werden de gelden in ontvangst genomen door de secreta
resse van de afdeling Den Haag, mevr. Ortt-Schuller tot Peursum 
(niet de vrouw van Felix Ortt).



Heroriëntatie van de NVB

Gedurende de beginjaren van de bond vroeg men zich dikwijls 
af, of de formulering in de statuten, dat leden zich dienden te 
onthouden van voedsel "afkomstig van het gedode dier", voldoen
de was om het streven van de bond weer te geven. In 1900 werd 
door Ortt het voorstel gedaan om aanverwante organisaties te 
peilen over de vorming van een grote humanitariërsbond •
In de NVB was men huiverig om het bestaan van de bond op het 
spel te zetten, ook de belangstelling van de andere organisa
ties was gering. Ortt trok hieruit de conclusie, dat de tijd 
nog niet rijp was voor gebundelde organisatie en drong voortaan 
steeds op grote voorzichtigheid aan. De Clercq behield echter 
de totaal-humanitaire inzet, die hij ook in de organisatie van 
de NVB tot uiting wilde doen komen; hij wilde beginnen met een 
veroordeling van het gebruik van alcohol in de statuten. Hoewel 
statuten uit deze periode tot nu toe onvindbaar bleken, moet 
in 1901 een formulering zijn aangenomen, waarin alcoholgebruik 
onverenigbaar met het vegetarisme verklaard werd.

De pogingen, die door de invloedrijkste figuren uit de bond 
ondernomen werden om een sociaal geëngageerde richting in te 
slaan werden door de leden niet gevolgd. Dit leidde uiteindelijk 
tot het aftreden van De Clercq als voorzitter. Misschien heeft 
daarbij een algemeen gevoel van teleurstelling meegespeeld, dat 
rond 1906 uit zijn commentaren in de VB spreekt. Ongetwijfeld 
was dit versterkt door de 'ramp van Blaricum', het mislukken 
van de kolonie van de Internationale Broederschap, waaraan 
Ortt had deelgenomen en waarbij De Clercq als medeoprichter 
van de Vereniging voor Gemeenschappelijk Grondbezit (GGB) ook 
betrokken was.



16 -

aanvaard; Nolthenius, mevr. Nolthenius en Meyroos werden in het 
hoofdbestuur gekozen, hetgeen spoedig tot conflicten met De 
Clercq leidde. Eind 1907 trad hij af; de VB die vanaf 1908 
maandelijks verscheen, werd overgenomen door Ortt, het 
vegetarisch bureau door Meyroos. In Nolthenius kreeg de NVB 
een man met grote waardigheid en gezag als voorzitter.

De meningsverschillen werden zonder grote ruzies opgelost; 
in 1908 liet De Clercq zich weer in het hoofdbestuur kiezen. 
Hij legde zich geheel bij de nieuwe richting van de bond neer. 
Toen op dezelfde jaarvergadering het voorstel gedaan werd, dat 
de voorzitter van de NVB direct door de leden gekozen zou worden 
(in plaats van door de verkozen bestuursleden), werd dit terecht 
uitgelegd als een poging de populaire De Clercq weer voorzitter 
te maken. Deze nam nu de verantwoordelijkheid voor de minder 
gunstige gang van zaken in de laatste jaren op zich: "Later, 
(...) bleek, dat de zaken zeer verkeerd waren gegaan, dat de 
vormen meer in acht hadden moeten worden genomen. Een goed 
propagandist had getoond geen goed president te zijn. Spreker 
zou deze dingen niet zeggen, indien de loop der zaken het niet 

(18)nodig deden zijn”. Na het afwijzen van dit voorstel was 
de eendracht hersteld De Clercq bleef lid van het hoofdbestuur 
en was zelfs van 1925 tot 1927 nogmaals voorzitter.

De discussie over het humanitair of alleen vegetarisch karakter 
van de NVB werd intussen in de VB voortgezet door De Clercq en 
Meyroos, die in 1908 secretaris was geworden. De Clercq stelde 
de volgende formule voor, die men zou moeten onderschrijven wan
neer men lid werd. Ondergetekende wenst mede te werken tot 
toeneming van beschaving en menselikheid en heeft daarom reeds 
gedurende één jaar of langer o.a. het gebruik van vlees en

(19) alcohol nagelaten”. Meyroos redeneerde, dat het veel meer 
voor de hand lag een verbod van eieren en melk te vragen, wanneer 
men de omschrijving van de minimumeisen aan vegetariërs wilde 
uitbreiden. De keuze van alcohol was volstrekt willekeurig. 
Waar lag overigens de grens, wanneer men dit soort vragen stelde? 
Moest er ook geen clausule tegen tabak en leren schoenen komen, 
of moest anti - militarisme verplicht gesteld worden? ”Zo zoetjes
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aan sluit hierbij aan om minstens een zekere hoeveelheid revolu
tionair temperament te vorderen van onze gewone leden” (20). Op 

de jaarvergadering van 1908 werden de voorstellen van De Clercq 
c.s. met 79 tegen 22 bij 6 onthoudingen verworpen. Om te laten 
zien, dat de onenigheid geen breuk betekende, sloot het hele 
hoofdbestuur zich aan bij een oproep om een vegetarische 
geheelonthouders-club op te richten, waar verder nooit meer van

 (21)vernomen werd.
De NVB beperkte zich nu meer tot het vegetarisme in een minder 

ruime betekenis en werd openlijker wat ze al jaren was: een 
vereniging van rustige idealisten. Steeds minder werd de fictie 
gehandhaafd, dat alle leden enthousiaste propagandisten waren; 
de bond werd nu geacht deze taken uit te voeren. De propaganda 
kwam overigens minder op de voorgrond te staan. Het was immers 
gebleken, dat ”onze zaak een wat men zou kunnen noemen geforceerde 
propaganda niet toestaat, dat zij daarvoor niet geschikt is. 
Onze zaak kan niet anders dan langzaam groeien, maar dat moet 
en zal zij ook”, had Nolthenius reeds op de jaarvergadering

( 22)in 1910 gezegd. Men hoort wel klachten over het verdwijnen 
van de ongedwongen stemming, vooral op de jaarvergaderingen.

De leden van de NVB zagen elkaar zeer weinig. Ze hadden 
daaraan kennelijk ook niet veel behoefte; een plan om naast 
de jaarvergaderingen voor het afhandelen van de zaken een bijeen
komst te houden naar voorbeeld van de velddagen van de Rein 
leven beweging, vond geen weerklank, ondanks de warme aanbeve
ling van Albert Perdeck: ”Hoe heerlijk zou het zijn (...) zich 
voor eenmaal eens helemaal vegetarisch uit te leven I Voor 
één dag onze vegetarische lusten eens bot te vieren: bloots
hoofd, blootsvoets, als vrije menschen in de vrije natuur zich 
eens echt als kinderen van één gezin te voelen, strevende naar

(23) eenzelfde ideaal, hopende op eenzelfde zegen”. Er werd ook
geprotesteerd tegen de formalisering van de betrekkingen binnen 
de bond, bv. door het aantrekken van betaalde functionarissen. 
Op de jaarvergadering van 1913 zegde het hoofdbestuur een onder
zoek naar de beloning van functionarissen van de NVB toe. In

(24)het rapport, dat Nolthenius en Valk uitbrachten, conclu
deerden zij echter, dat salarisvermindering of het werken met 
vrijwilligers onmogelijk was.
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De organisatie van de NVB werd door dit nieuwe hoofdbestuur 
van Nolthenius en Meyroos punctueler uitgewerkt. Ieder jaar 
verscheen er een uitgebreide financiële verantwoording in de 
VB met, ook wel tot ergernis van velen, een lijst van effecten 
uit de erfenis. Het vegetarisch bureau en de bibliotheek 
werden overgenomen door Meyroos, die het secretariaat tot de 
belangrijkste functie van een sterker gecentraliseerde NVB 
begon uit te bouwen. Hierover raakte hij in 1911 met de rest 
van het hoofdbestuur in conflict en trad hij af. Ook deze 
onenigheid werd bijgelegd en Meyroos nam het secretariaat 
weer op zich, terwijl Ortt het vegetarisch bureau en de biblio
theek onder zijn hoede nam. Deze verrichtte nu dus een groot 
aantal werkzaamheden voor de bond, nl. redacteur, brochure- 
handel, bureau en bibliotheek.

Het ledental begon weer te groeien. In 1908 waren er 675 
leden, in 1910 bijna 900, in 1914 960. In 1912 trad een 
commissie op om onjuiste berichten in de pers te beantwoorden. 
In vroeger jaren werden alle leden verondersteld in actie te 
komen, wanneer er aantijgingen tegen het vegetarisme in de pers 
verschenen. In de perscommissie werden benoemd Titia van der 
Tuuk, D. Hos en K. Kuiper (in hun eerste jaarverslag vermeldden 
zij zes maal in actie te zijn gekomen). Misschien werd het in 
het leven roepen van deze commissie ook beïnvloed door de 
wens aan enige leden die zich kritisch toonden tegenover het 
hoofdbestuur een functie te geven binnen de bond. De radicale 
humanitariërs, hoewel tot een minderheid gereduceerd roerden 
zich nog steeds tegen Nolthenius, die niet actief gevonden werd. 
"Men moet zich niet opsluiten in een kringetje, waarin veel 
gepraat wordt over broederliefde, van den Bond niet maken een 
gewijde tempel van zelfcultus”, reageerde A. Nieuwenhuizen op 
de jaarvergadering in 1913 op de openingsrede van Nolthenius, 
die o.a. gezegd had: "Laat ons vegetarisme worden als de tempel, 
waarin allen zich gevoelen als broeders, leden van een groot

(25) gezin, die elkander helpen in onbegrensde liefde”.
Nolthenius sprak enigszins laatdunkend van de 'democratische 
stroming', waarbij dit democratisch nadrukkelijk ironisch 
bedoeld was.
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Een poging van de kant van deze 'oppositie' om een statuten
en reglementswijziging door te voeren werd op de jaarvergadering 
van 1912 met niet zeer grote meerderheid (60 tegen 42) afgewezen. 
De commissie, die zich onder leiding van M. Valk Lz met deze 
wijziging had beziggehouden, wilde de afdelingen en de besturen 
daarvan meer invloed geven door een systeem van afgevaardigden

(26)op de jaarvergadering, waardoor de bond een 'federatief'
(27)karakter zou krijgen • Valk was voorzitter van deze

commissie, de voornaamste woordvoerder voor de veranderingen 
was Jan Gerhardt, die in 1913 secretaris van de NVB werd. De 
strekking van zijn voorstellen werd toen wel in een reglements
wijziging gevolgd, maar werkte toen niet meer ten gunste van een 
groepje radicalen.
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DRIE DE ARGUMENTATIE VOOR HET VEGETARISME

3.1. Gezondheidsargumenten;
geweld en losbandigheid als gevolgen van het vleeseten

De vegetariërs verdeelden in hun propaganda de argumenten 
voor het vegetarisme in gezondheids-, economische en ethische 
argumenten. Deze komen steeds neer op elkaar aanvullende na
delen van het eten van vlees en voordelen van het laten daar
van.

Aanvankelijk lag de nadruk op de gezondheids-aspecten van het 
vegetarisme, op een hygiënische motivatie dus. Een groot aantal 
ziekten konden genezen worden door een vegetarisch dieet, meestal 
in combinatie met natuurgeneeskundige technieken als waterbehan
deling of kleiomslagen. Bij de berichten over genezingen vallen 
enige psycho-somatisch verklaarbare ziekten en kwalen op, die 
dank zij de veranderde levenswijze over waren gegaan, zoals 
chronische hoofdpijn, maagaandoeningen, slapeloosheid, eczeem en 
astma. Maar ook bloedarmoede, rheumatiek, jicht, suikerziekte, 
typhus, diphterie, tuberculose en kanker konden genezen worden. 
Vleeseten verminderde de weerstand tegen ziekte en was de oor
zaak van een groot aantal ervan, zoals zorgvuldig uit de medische 
tijdschriften verzamelde berichten meldden. Oppervlakkige ver
wondingen genazen sneller, bevallingen verliepen moeitelozer en 
vrouwen, die eerst hun kind niet zelf konden voeden, konden dit 
later door het vegetarisme wel.

Vooral in de beginjaren van het georganiseerde vegetarisme in 
Nederland werden de meeste ’bekeringen’ gemotiveerd met de gun
stige resultaten van het dieet. Propagandistisch bleek het echter 
nadelig om teveel nadruk op de genezingen te leggen, omdat er de 
indruk door gewekt werd, dat alle vegetariërs herstellende wrakken 
waren. Onder de ’gezondheids-vegetariërs’ kwamen ook vele tijdelijk 
zeer fanatieke aanhangers voor, die het echter niet lang volhiel
den. De hygiënische argumentatie werd later dan ook minder op de 
voorgrond gesteld en men sprak zelfs enigszins laatdunkend over 
’egoistische vegetariërs’, hoewel de gezondheid een onderdeel van 
de argumentatie bleef.

Ook meende men eerst, dat vlees een beslist vergiftigende wer
king had. Een aantal stoffen (liefst lijkgiften genoemd) werden 
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vermeld, die vleeseters dagelijks in zich opnamen. Vlees zou 
niet zozeer verteerd worden, maar snel wegrotten in de darmen, 
waarbij allerlei schadelijke stoffen vrijkwamen.

In de loop der jaren werd men voorzichtiger met deze argumen
tatie, naarmate er meer en met grotere zekerheid bekend werd 
over de voedingsleer. Terwijl de meeste medici van hun kant 
gingen toegeven, dat tegen een lacto-vegetarisch dieet geen 
enkel bezwaar hoefde te bestaan, werd in de vegetarische lite
ratuur de schadelijkheid van het vleeseten in het algemeen 
minder benadrukt. Wel behield men een grote voorkeur voor be
richten over bedorven vlees en de fatale gevolgen van de con
sumptie daarvan.

Evenmin werd later het idee gehandhaafd, dat de doodsangst
(1 ) van de slachtdieren in het abattoir het vlees giftig maakte 

Hoewel reeds in een van de eerste nummers van de VB het idee, 
dat vlees de dierlijke lusten opwekte, werd afgedaan als "een 
bewering van de eerste apostelen van het vegetarisme, die we

(2)nu ontgroeid zijn" , bleven soortgelijke voorstellingen een 
grote aantrekkingskracht uitoefenen.

De vegetarische voeding werd geacht bij te dragen tot een gro
tere gemoedsrust. "Ik ben niet meer zo snel geïrriteerd en be- 
leedigd als vroeger ik reageer veel minder op prikkels

(3)van buiten" schrijft een predikant, die eerst moeilijkheden
had vanwege zijn vegetarisme in zijn gemeente, maar in een andere 
gemeente meer begrip vond, aan De Clercq. Perdeck meent de ge
moedelijke glimlach, waarmee Domela Nieuwenhuis een sociaal - 
democratische aanval meedeelt, uit zijn vegetarisme te kunnen

(4)verklaren . Vegetarische volken zijn niet oorlogszuchtig, 
luidt de toepassing van bovenstaand argument op de gehele maat
schappij. Met dit vaak gebruikte thema werd het perspectief 
geopend op de wereldvrede in de vegetarische toekomst. Als bewon- 
derenswaardig volk, dat vegetarisch levend een hoge cultuur had 
opgebouwd, werd vaak op Japan gewezen. Met droefenis werd de 
propaganda van regeringswege in Japan voor het eten van vlees 
in de VB vermeld; de keizer zelf had gezegd, dat het Japanse 
volk meer vlees moest gaan eten, omdat de grote wereldrijken 
door staten, waar veel vlees gegeten werd, waren gesticht. Door
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hierover deed Van Rees besluiten geheel vegetariër te worden.
Dat Engeland het land was met het hoogste vleesgebruik in Europa 
werd tijdens de Boerenoorlog geheel vanzelfsprekend gevonden en 
herhaaldelijk in verband gebracht met het feit, dat Engeland het 
grootste koloniale rijk ter wereld had.

Vleeseten werd geacht de dorst op te wekken, ook omdat het steeds 
met veel zout en kruiderij werd bereid. Ongetwijfeld droeg daarom 
vlees bij tot de behoefte aan alcoholische dranken. Graag haalde 
men uitspraken aan over de resultaten van de behandeling van alco-
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Vooral in de puberteit werd het vermijden van de vleesprikkel 
aanbevolen: "Ik hoor toch zo dikwijls als arts, wanneer ik b.v. 
een jongen man kuischheid heb aangeraden, dat deze mij vrij
willig verklaart: ’Ja dokter, sedert ik op Uw raad ook vegetarisch 
leef, valt het mij niet moeilijk kuisch te zijn; vroeger kon ik 
het niet’ ”, luidt een karateristiek citaat uit een redevoering 
van Lodewijk van Mierop op het internationale vegetariërs congres
 (1O) in Den Haag
Het aantal berichten over stokoude vegetariërs mag illustreren, 

dat men een direct verband zag tussen de ouderdom, die de mens kon 
bereiken en zijn leefwijze. In Londen traden bij voorbeeld op een 
propaganda vergadering zeven heren op, die hun hoge leeftijd 
(tussen de 70 en 81 jaar) en goede gezondheid aan hun voeding

(11 )toeschreven. ’De mens sterft niet, hij vermoordt zichzelf’,
past in deze gedachtegang. Het moordwapen was in dit geval het 
vlees.

Om aan het oud worden een zin te geven, werd het wel voorgesteld 
als een plicht, die door het vegetarisme het best vervuld kon 
worden. ”Je hebt van die leuke heeren - en dames -, die tabak, 
alcohol en vleesch smullen, en hun minder goed handelen kalm 
blijven volgen met de woorden: ’Wat kan mij mijn lichaam schelen. 
Dood is dood. Of ik 25 of 85 jaar wordt laat me volkomen koud. Ik 
leef dus maar raak!’ Zie, zulke taal doet mij huiveren”, schreef 
iemand in de VB, waaraan De Clercq nog toevoegde: ”Zij, die zo 
redeneren, voelen zich al heel weinig lid der gemeenschap! Wij 
leven niet voor ’ons’, maar voor het ’nageslacht’. Als men 85 
jaar een nuttig mens kan zijn, mag men geen vrede hebben met 25

(12)jaar!” . ’Ziek zijn is een sociale misdaad’, schreef De Clercq
ook als motto op zijn brochures.

Bij een juiste levenswijze zou de gemiddelde leeftijd, die de 
mens kon bereiken, hoger worden; volgens sommigen moest een weten
schappelijke voeding een leeftijd van boven de honderd volkomen 
normaal maken. Alle ziekten waren het gevolg van fouten in het 
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dieet of levenswijze. Wanneer een vegetariër betrekkelijk jong 
stierf, weet men dit aan kwalen, opgelopen in de tijd, dat hij 
nog vlees at of ook wel aan een van onnatuurlijk levende voor
ouders geerfd zwak gestel. Het vegetarisme had hem niet meer 
kunnen redden. Vegetariërs hadden een hogere levensverwachting 
dan vleeseters, meende men. Herhaaldelijk drong men aan op het

(13) aanleggen van een statistiek hierover en vond men, dat
vegetariërs korting op levensverzekeringspremies hoorden te 
krijgen. Verder werden als fysieke voordelen van het betere 
dieet genoemd de geringere behoefte aan slaap, een minder onaan-

(14)gename lichaamsgeur en een betere stoelgang. Een beter
humeur, grotere helderheid en betere studieprestaties consta-

(15)teerden velen die het vlees afschaften
De meeste indruk maakte echter de toeneming van het uithou

dingsvermogen, die aan de onthouding van vlees werd toegeschre
ven. Men wees erop, dat de sterkste dieren, zoals olifanten en 
paarden, planteneters waren en vergeleek deze met bv. de kat
achtige vleeseters, die alleen tot korte krachtsexplosies in 
staat waren. Een aantal vegetarische sportlieden bewees, dat ook 
zonder het traditionele krachtvoer voor atleten, goede presta
ties mogelijk waren. Uit Engeland horen we vooral berichten over 
wielrenners, uit Duitsland over lange afstandslopers. De in de 
Verenigde Staten uitgevoerde proeven van Chittenden (1902) en 
Fisher (1906) werden steeds aangehaald als bewijs, dat het uit
houdingsvermogen van vegetariërs groter was dan van vleeseters. 
Pogingen om in Nederland de sportbeoefening onder vegetariërs te 
bevorderen liepen op weinig uit. De bokser en sportinstructeur 
P.M.C. Toepoel was lange tijd de enige troef die men hier had.

3.2. 'Occulte’ motieven

De staat van voortdurende intoxicatie, waarin vleeseters ver
ondersteld werden te verkeren, had vooral een afstompende werking 
op het geestelijk leven. Volgens occultisten van verschillende 
richtingen bracht het eten van vlees schade aan de ziel toe en 
verhinderde het de communicatie met andere werelden. Door het 
opnemen van elementen van de ziel van de opgegeten dieren kon 
verwarring in de eigen ziel ontstaan. Het was op grond van over-
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Enigszins afwijkende argumenten gebruikte Rudolf Steiner, zoals 
blijkt uit een verslag van een lezing, die hij in maart 1913 op 
verschillende plaatsen in Nederland hield. Hij achtte vlees eten 
onjuist, omdat men door het slachten van dieren verhinderde, dat 
deze hun taak op de wereld voltooiden. Plantenvoedsel maakte de 
mens daarentegen tot een kosmisch wezen door de opname van het 
zonlicht, dat de plant had doen groeien. Om vaste voet op aarde

(18)te behouden was het daarom gunstig om melk te gebruiken
Andere religieuze stromingen met een vleesloze voedingsleer 

waren de Rozekruisers, die principieel geen lid van de NVB werden, 
en de Mazdaznan beweging. De geheimzinnigheid rond de oprichter, 
zich noemende Dr. Otoman Zar-Adusht Ha'nisch, maar volgens sommige 
berichten ontmaskerd als Otto Hanisch, voormalig typograaf uit 
Leipzig, maakte geen gunstige indruk in Nederland.

Het geloof in zielsverhuizing werd ook in Nederland als motief 
voor het vegetarisme gehanteerd. Meestal inspireerde men zich 
hierbij op het hindoeïsme, hoewel in India het afwijzen van het 
vlees eten niet primair op het geloof in zielsverhuizing werd 

(19).teruggevoerd
Deze vegetariërs om religieuze redenen stonden niet in hoog 

aanzien bij de overige leden van de NVB. Albert Perdeck beschreef 
hen als "oude dames (van beiderlei kunne) (....), die het den 
ganschen dag over hun vroegere en toekomstige reïncarnaties, over 
astrologie en over hun persoonlijke zieltje hebben. Ik weet uit 
ervaring, dat deze goede lieden, die om 'mystieke’ redenen vege
tariër worden, met hun gepraat meer kwaad dan goed aan onze be

ft (20)weging doen (.). Om de protesten tegen deze tirade te
sussen moest vervolgens een sterk beroep op de verdraagzaamheid 
van de leden gedaan worden. Dat was wel vaker nodig ( en daarom 
waren de theosofen-leden van de NVB ook zo boos), want ook ge- 
zondheidsvegetariërs wilden wel eens doordraven en in de ogen van 
de anders-gemotiveerden anti-propaganda voor het vegetarisme 
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3.3. Economische argumentatie

Het verdwijnen van de overschatting van de dierlijke eiwitten 
als voornaamste voedingsmiddel en van het eiwit in het algemeen 
zou belangrijke consequenties hebben. Eenvoudige vergelijkingen 
leerden, dat het mogelijk was veel goedkoper aan het benodigde 
eiwit te komen, door het vlees te vervangen door melk, karnemelk 
en wat bonen, erwten of noten.

Veeteelt nam veel meer grond in beslag dan landbouw, als men 
vergeleek hoeveel mensen van de opbrengst van gelijke oppervlakten

(21 )konden leven. De behoefte aan weidegrond zou bij toenemend
vegetarisme verminderen, zodat meer grond voor land- en tuinbouw 
beschikbaar zou zijn; de opbrengst zou zo elk gebrek aan voedsel 
kunnen opheffen en de producten zouden goedkoper worden. Zo rede
neerde men ongeveer om de economische voordelen van het vegetarisme 
aan te duiden. De vegetariërs zagen dan ook in hun voedingssysteem 
een belangrijke bijdrage aan de oplossing van de sociale kwestie.
Nu reeds zouden de arbeiders, door het weinige, dat ze voor voedsel 
konden uitgeven, volgens de vegetarische inzichten te besteden,
zorgen dat hun voedingstoestand sterk zou verbeteren. De verminderde 
behoeften van de nu in vleesmisbruik zwelgende gegoede standen 
zouden een rechtvaardiger verdeling van de inkomens bewerkstelligen. 
"Ja, de ethische vegetariërs zullen (....) onvermijdelijk evenzeer 
de sociale ellende der uitgebuite menschenwereld als die der uit
gebuite dierenwereld moeten voelen. Zulke vegetariërs voelen de 
levenseisch: eenvoud; zij voelen, dat zij zich van ’s levens rijk- 

r (22)dommen zeker niet méér mogen toeeigenen dan strikt nodig is". 
In deze presenteerde het vegetarisme zich dus als een directe 
concurrent van het socialisme, wat bij de sociaal-democraten ook 
als zodanig overkwam (zie p.58).

3.4. Ethische argumentatie

De ethische argumenten concentreerden zich op mede-lijden. Het 
lijden van mens en dier in de gehele wereld werd even zwaar ge
rekend. Als doel gold de vermindering van de 'som van het lijden’, 
waar iedere individuele daad om wreedheid te vermijden of ellende 
te verzachten aan bijdroeg. Ieder individu had hier zijn eigen 
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verantwoordelijkheid. In hoeverre men consequent moest en kon 
zijn, vormde een gecompliceerde problematiek.

Ten eerste was daar ’het melk- en eieren-vraagstuk'; verder
de kwestie van de toelaatbaarheid van het dragen van leren schoenen 
en benen knopen. Men droeg immers indirect aan het slachten van 
koeien bij door het gebruik van zuivelproducten. In deze argumen
tatie bracht men wel verfijningen aan door de vraag te stellen of 
het geoorloofd was kaas te eten, die bereid was met gebruikmaking 
van lebferment van kalveren.

Een andere vraag was hoever men moest gaan in het vermijden van 
het doden van insecten en andere schadelijke dieren, waarbij nood
weer in een vrij ruime betekenis werd genomen, zodat het bestrijden 
van b.v. slakken toegestaan werd. Tenslotte was daar de netelige 
kwestie of planten niet evenzeer gevoel hadden als dieren. Het 
kruidje-roer-me-niet was hierbij een drukbesproken gewas. Ook het 
feit, dat planten zich naar de zon keren, werd aangehaald als 
argument, dat ook de planten de bescherming van de mens verdienden, 
wanneer men zich op het standpunt stelde, dat men geen dieren wilde 
eten.

In de brochures van de NVB en in de VB werd een gematigde positie 
ingenomen bij deze vragen over de consequenties, die men uit het 
vegetarier-zijn te trekken had.”Het is zeer twijfelachtig of inder-

(23)daad in het plantenrijk bewust leedgevoel aanwezig is" , bracht
men tegen het laatst genoemde argument in. In ieder geval kon het 
op geen enkele wijze aangetoond worden. Wanneer men de keuze had 
tussen eten van in doodsnood naar het slachthuis gesleepte dieren 
en van moeiteloos geplukt fruit, was dit geen moeilijke keuze,

Het feit, dat deze punten meestal ter sprake werden gebracht door 
tegenstanders om vegetariërs klem te zetten of belachelijk te maken, 
deed een aantal standaardformuleringen ontstaan, die soms het ka
rakter van een catechismus aannemen’ 
"VRAAG: Gij, vegetariër, doodt wel een bacil, hoe kunt ge dan mij 

verwijten een koe te dooden, 't is toch beide leven?
1e ANTWOORD: Dat er ellende is en pijn

Mag voor niemand reden zijn
Te vergroten al het leed
Mee te offeren bloed en zweet
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Ook binnen de NVB vonden de ethische argumenten hun bestrijders. 
”Het is de plicht dieren te beschermen tegen noodeloze wreedheden;

(25)maar het bazelen over de rechten der dieren is nonsens”, schrijft 
iemand, die zich kennelijk geërgerd heeft aan de ook in het Neder-

(26)lands vertaalde brochure van de Engelse humanitariër Henry Salt.
Dit was de inleiding tot een van de uitgebreidste gedachtenwisse- 
lingen over de waarde van de ethische benadering. Het recht van de 
sterkste werd verdedigd in een pleidooi voor een strikt wetenschap-

(27)pelijke beredenering van het vegetarisme. Ortt stelde hier
tegenover, dat de sociaal-darwinistische stellingen, die de in
zender op de dieren toepaste, ook ter rechtvaardiging van de sla
vernij konden worden gebruikt. De ethici hadden in deze in 1904 
het laatste woord en waren sindsdien beslist in de meerderheid.
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tussen de gebitten van mensen en apen en de verschillen met die van 
echte vleeseters te laten zien, vertoonde De Clercq zijn schedels. 
De mens was van nature geen omnivoor, zoals de tegenstanders be
weerden, maar frugivoor. Wel waren er soms verontrustende berichten, 
dat oerang oetangs ook wel een vogel wilden opeten, als ze de kans 
kregen. Ortt constateerde op een goed moment, dat het maar beter 
was de voeding van de oermens niet meer als argument te gebruiken. 
Het was te speculatief en kon door voorbeelden van de grote aan- 
passingsmogelijkheden op het gebied van de voeding bij allerlei

(31 )dieren gemakkelijk in twijfel getrokken worden
In het buitenland werd van de evolutieleer nog een heel ander 

gebruik gemaakt. Bij klachten over de degeneratie van de westerse 
beschaving, die met kloeke vergelijkingen uit de evolutionaire doos 
werden geïllustreerd, werd het vegetarisme als remedie aangeprezen. 
Vooral in Duitsland en ook wel in Spanje trachtte men het idee in
gang te laten vinden, dat de evolutie een handje geholpen kon 
worden door een verbetering van de levenswijze, wat in enkele 
generaties een eugenetische werking zou hebben. "Maar we moeten 
niet wachten tot zich deze volkomen mensch in de toekomst zal 
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hebben ontwikkeld. We moeten hem thans reeds stelselmatig 
kweeken. Ik denk daarbij in de eerste plaats aan mijn lands
lieden, het Germaansche volk”, ving Richard Ungewitter een uit
eenzetting aan onder de titel ’Het vegetarisme als grondslag

(32)voor een hogere menschheid’. Hij wilde een kolonie
stichten, waarvan de leden allen 'trouwe vegetariërs en van 
zuiver germaanse afkomst moesten zijn. Alle luxe moest worden 
verbannen, de kleding zou eenvoudig zijn ’liefst losse gewaden 
zonder invloed van Franse en Engelse modes’. "De kolonie moet 
van de buitenwereld door een met klimop begroeide ringmuur zijn 
afgesloten om zich in eigen karakter te kunnen ontwikkelen (...) 
Op deze grondslag zouden Germanen van edel gehalte volgens onze 
geest gekweekt kunnen worden, die dan weer vruchtbaar op de 
buitenwereld kunnen inwerken. Dat is mijn ideaal, dat op verwe
zenlijking wacht".

"Of in dat vegetarische klooster geen hoogmoed en valsch 
rassengevoel gekweekt zou worden??" was het naschrift van De 
Clercq hierbij. In Nederland werden de racistische consequen
ties van het vegetarisme steeds van de hand gewezen, hoewel men 
ze niet zonder meer onmogelijk achtte.
Voor velen was het een ondragelijke gevolgtrekking van de evo

lutieleer, dat de mens wel eens niet het laatste stadium kon 
zijn, dat er iets anders op kon volgen. Als aanzet tot een 
hoger stadium in de evolutie bood zich een aantal stromingen 
aan; ook de humanitaire organisaties droegen deze belofte uit. 
Hierbij was het vooral het algemeen doordringen van het mede
lijden, dat de geestelijke stap omhoog zou kenmerken.
Niet alleen werd door de vegetariërs het verschil tussen mens 

en dier verkleind, om aan de vergelijking argumenten te ontle
nen voor de natuurlijke levenswijze, ook werd het verschil 
tussen mensen onderling benadrukt, om het volgende evolutio
naire stadium te voorschijn te laten treden. "Het verderfelijk 
bijgeloof, dat leert, dat de mensch als een radicaal van het 
dier verschillend wezen te beschouwen, begint te wijken", schreef

(33)Albert Perdeck. "Ons verschil met de dieren is slechts
gradueel; en vaak is het verschil tussen menschen onderling 
grooter dan tussen menschen en dieren. Zoo zegt dan ook de



grootste bioloog van ons tijdperk, Ernst Haeckel, dat het ver
schil in verstand van een Goethe, Kant, Lamarck, Darwin en dat 
der laagststaande menschensoorten, zooals bv. een Australische 
neger en Vuurlanden, veel grooter is dan het verschil tussen 
deze laatsten en de hoogere zoogdieren, de menschapen, de honden 
en de olifanten".
Een morele verandering, niet een fysieke mutatie zou het eerste 

kenmerk zijn van het volgende stadium van de evolutie. Door de 
betrekkelijk eenvoudige handeling van het afschaffen van het 
eten van vlees, kon men zich dus van een plaats verzekeren onder 
de ’nieuwe mens' die de toekomst zou beheersen.

Degenen, die niet voor een terugkeer naar de voeding van de oer
mens voelden, omdat de mensheid sindsdien grote vooruitgang had ge
boekt, werd voorgehouden, dat de vooruitgang cyclisch verliep en 
dat elementen uit het verre verleden op een hoger plan terugkeerden. 
Zo zouden vegetabiele voeding en oercommunisme terugkeren in de

(34)vegetarische utopie. Dezelfde redenering kon de grondslag zijn
van een superioriteitspretentie van de westerse beschaving tegen
over de vegetarisch levende volken, hetgeen naar voren kwam, wanneer 
deze zich opmaakten het vlees eten na te gaan volgen. Een religieus
nationalistische leider in India, de Swami Vivekananda, had het 
idee, dat men zich in India beter tegen de Engelsen te weer zou 
kunnen stellen, als er vlees gegeten werd. "Stel het doden van 
enkele geiten tegenover de onbekwaamheid om de eer van vrouw en 
dochter tegen de schennende handen te verdedigen - welk van deze 
beide is zondigen?", waarop Ortt het volgende commentaar gaf: "Het 
schijnt wel, alsof de Hindoes het standpunt van een bewust ethisch 
vegetarisme nog moeten verwerven door uit het stadium van hun 
primitieve vleeschafkeer door de ontwikkeling der tegenwoordige 
christennaties heen te gaan, en eerst, als zij daar de holheid 
en de ethische minderwaardigheid van erkennen, rijp zullen worden 
tot een bewuste herovering van hun vroegere onbewust-zuiverder
" (35)gebruiken

3.6. Herhaling en tegenstrijdigheid van de argumentatie

Uit het voorafgaande blijkt, dat het vegetarisme op vele ma
nieren verdedigd werd. Erg gecompliceerd behoefde de explicatie 
hiervan niet te zijn; het bovenstaande geeft een tamelijk compleet



werden steeds weer op nieuw herhaald en vullen de brochures van 
de NVB en de jaargangen van de VB. Ook op vergaderingen en op de 
internationale congressen werd voortdurend hetzelfde gezegd. De 
argumenten sluiten echter vaak niet op elkaar aan en zo naast 
elkaar gezet komt het geheel snel als lachwekkend over.

Vele vegetariërs zagen dit wel in. Een briefschrijver maant tot 
voorzichtigheid bij het kiezen van argumenten en haalt het hier 
wel toepasselijke ’qui prouve trop, ne prouve rien’ aan. Om
te verhinderen, dat wat al te onbekookte sympathisanten de beweging 
zouden compromitteren werd de perscommissie in het leven geroepen. 
Dit neemt niet weg, dat alle bovenvermelde argumenten in de een of 
andere formulering volkomen au serieux genomen werden. Wanneer dus 
enigszins extreme uitspraken geciteerd zijn, waren het desondanks 
steeds uitspraken, die representatief voor de bedoelde gedachte
gangen genoemd kunnen worden. Zeer vele van deze citaten stammen 
van Felix Ortt, hetgeen de indruk zou kunnen wekken, dat hij de 
vegetarische beweging geheel overheerste. Zijn prestige was zeker 
zeer groot, maar hij stelde zijn persoonlijke overtuigingen vaak

 •op de achtergrond om voor zoveel mogelijk vegetariërs aanvaardbare 
formuleringen te vinden. Door zijn heldere betoogtrant leverde hij, 
ook bij het weergeven van de meest duistere theorieën, de duidelijkste 
voorbeelden van de circulerende ideeën.

De vaak tegenstrijdige voorschriften en de soms snel wisselende 
uitkomsten van proeven op het gebied van de voeding maakten het 
ontstaan van een doctrine moeilijk. De noodzaak van grote voor
zichtigheid en verdraagzaamheid werd bevestigd, wanneer oude theorie-
en volstrekt ongegrond bleken. Uit de wijze, waarop deze verande
ringen werden opgenomen, blijkt dat het er minder toe deed, wat 
de voorschriften inhielden; telkens vooruitlopend op de vorderende 
onderzoekingen van de 'officiële wetenschap' werden de nog niet 
bekende gebieden met speculaties opgevuld. Zolang ze oncontroleer
baar waren, konden ze als geloofsartikelen gehanteerd worden om 
later weer vergeten te worden, of als bewijs van de geniale intuitie 
van deze of gene gevierd. De ontdekking van de vitaminen droeg bij

(37)tot het enorme prestige van de rauwkostleer van Bircher-Benner ;
een voorbeeld van een profeet, die met enige weemoed aan de ver
getelheid werd overgegeven was H. Lahmann (1860 - 1905). Hij meende,
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niet nodig de practische raadgevingen van Lahman te wijzigen; de 
wetenschappelijke basis mocht wankel geworden zijn, de strekking 
ervan was volgens Ortt nog steeds zeker weldadig. Het is tekenend 
voor zijn mentaliteit, dat hij kritisch genoeg was om een achter
haalde theorie te laten vallen, zonder dat zijn vertrouwen erin 
verminderde.
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VIER HET VEGETARISME EN DE TOTAAL-HUMANITAIRE IDEOLOGIE

4.1. De vegetarische levenswijze en wat daarbij kon komen.

Het vegetarisme was als humanitaire stroming zo overzichtelijk 
en eenvoudig van inhoud, dat het op zich niet voldoende was een 
schare actieve volgelingen blijvend te boeien. Men vindt het 
vegetarisme dan ook meestal in combinatie met andere religieuze, 
politieke of humanitaire activiteiten, die de betrokkenen volle
dig in beslag namen, al konden de vegetariërs hun dagen alleen al 
vullen met het in praktijk brengen van de voorschriften voor het 
gezonde leven. Wilde men deze enigszins consequent naleven, dan 
moest men hier zijn leven geheel op inrichten. Hing men desondanks 
naast het vegetarisme nog andere stromingen aan, dan kan men wel 
spreken van een totaal-humanitaire ideologie, waarvan in dit hoofd
stuk enige kenmerken nader bekeken zullen worden. Allereerst zullen 
echter verschillende manieren, waarop men de vegetarische levens
wijze tot een dagtaak kon maken, bezien worden.

Met het achterwege blijven van vleesvoeding ging een streven 
naar algehele voedingsreform gepaard. Enerzijds was dit nodig om 
een adequate vervanging van het vlees te vinden, anderzijds, omdat 
men ook de schadelijke stoffen in vele andere voedingsmiddelen 
wenste te vermijden. Geheelonthouding was bijna vanzelfsprekend; 
herhaaldelijk werd over het opnemen van een anti-alcohol clausule 
in de statuten van de NVB gestemd, zals later nog ter sprake zal 
komen. Met koffie en thee en zelfs met chocolade werd matigheid 
betracht, velen onthielden zich hier zelfs geheel van. Maar ook 
algemener bleek een afkeer van drinken, zelfs van zuiver water 
te bestaan; er waren vegetariërs, die zich erop beroemden bijna 
nooit een slok water te drinken, alsof ze daarmee een groot ge-

(1 )vaar ontliepen
De keuze en de wijze van bereiding en nuttiging van het voedsel 

waren het onderwerp van felle discussies, die nooit eindigden. 
Over de grote waarde van volkorenbruin, vruchten, noten en groenten 
was men het wel eens. Peulvruchten, aanvankelijk hoog gewaardeerd 
wegens hun eiwitgehalte, werden later minder aanbevelenswaardig 
geacht, omdat zij het urinezuur zouden opwekken. Hieraan werden 
op gezag van de Engelse arts Alexander Haig vele ziekten toege
schreven, zoniet alle ziekten. Men waarschuwde echter tegen een
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oefening van de gymnastiek mocht echter nooit een doel op zich
zelf worden; de vegetarische sportvirtuozen werden in Nederland 
als eenzijdige fanatiekelingen gewantrouwd. Ook meenden sommigen 
te weten in welke houding men het beste kon slapen.

De preoccupatie met frisse lucht werd uitgeleefd in de opvatting, 
dat men te weinig ademde. Sophie Tresling noemde dit met een niet 
door iedereen opgebrachte distantie haar stokpaardje en vond het 
zeer noodzakelijk, dat iedereen ademgymnastiek deed zoals in 
Pruisen, waar dit op alle lagere scholen was ingevoerd. Meer 
ventilatie, meer frisse lucht was ook de basis van de kledingreform, 
die niet alleenvoor vrouwen gold. Zowel om doelmatigheidsredenen, als 
om gezondheidsredenen werd deze reform noodzakelijk geacht; het 
enigszins consequent doorvoeren hiervan leidde echter snel tot een 
overschrijding van de burgelijke fatsoensnormen, waardoor de be
hoefte aan betere kleding soms meer op een versterking van het 
zelf gekozen isolement wijst. Vooral het dragen van sandalen en

(5)het achterwege laten van een hoofddeksel werd sterk met het
vegetarisme geïdentificeerd. Deze beide veranderingen werden gunstig 
geacht, omdat ze enige kledingstukken, die de lucht verhinderde 
met de huid in contact te komen, verwijderden. Slapen met open raam 
werd noodzakelijk geacht vanwege de frisse lucht. En met de heil
zame werking, die men hier van verwachtte, betreden we een ander 
gebied, waar vele vegetariërs hun hervormingsdrang in uitleefden, 
namelijk de natuurgeneeskunde.

De natuurgeneeskunde pretendeerde meer gericht te zijn op het 
bewaren van de gezondheid, dan op het genezen van ziekten. De 
oorzaak van alle ziekten was een onnatuurlijke levenswijze; alle 
verschillende ziekten waren symptomen van een fundamentele toestand 
van ongezond zijn, die altijd met dezelfde middelen aangevat moest 
worden, namelijk: de terugkeer tot de natuurlijke levenswijze, ge
holpen door rust en weinig ingrijpende therapieën als zonnebaden, 
hydrotherapieen en kleiomslagen. Genezing van alle ziekten 
was mogelijk, hoewel voor het behoud van de gezondheid geen wezen
lijk andere regels werden aanbevolen dan voor het genezen van de 
meest uiteenlopende ziekten.

Tekenend is de ontvangst van de ontdekking van het radium. De 
beginnende speculaties over toepassingsmogelijkheden van straling 
in de medische wetenschap werden ingehaald met triomfantelijke
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het Ertsgebergte, die de radiumhoudende gesteenten als heilzaam 
voor rheumatiek beschouwden. Er werd onmiddelijk aangenomen, dat

(6)de straling universeel werkzaam zou zijn
De belangrijkste behandelingen vonden, zoals reeds vermeld werd, 

plaats met behulp van lucht en water» Hierbij benaderden bepaalde 
besprenkelingen en afwassingen een rituele afwassing; de reinheids- 
symboliek is, gezien alle nadruk, die op de hygiene gelegd werd, 
nooit ver te zoeken. Dat de gemelde genezingen meer op suggestie 
zouden berusten dan in de ’officiele’ geneeskunde werd zowel bij 
herstel door vegetarische voeding als door licht-, lucht- en water
behandeling ontkend; ook in de ’officiele’ geneeskunde zou de 
suggestie een rol spelen door de gewichtigheid, die van artsen uit 
kon gaan, ook al wilden deze dit zelf niet erkennen.

Operaties waren uit den boze; ’allopathische’ geneesmiddelen 
evenzeer; ook het enthousiasme voor het gebruik van kruiden was 
niet groot. De ziekte moest van binnen uit bestreden worden. Koorts 
of pijn werden geduid als tekenen, dat het lichaam zich zuiverde 
van ziekte-stoffen.

De bijzonderheden, die vele natuurgenezers erop nahielden, werden 
in Nederland wel met aandacht gevolgd, maar ook steeds kritisch 
bekeken, vooral door Felix Ortt, die een volstrekt geloof in de 
natuur verbond met een grote afkeer van dogmatiek en die ook al
tijd het standpunt huldigde, dat de natuurlijke levenswijze voor 
ieder individu anders was en dat veel nog niet bekend was. Dit 
stond echter zijn vertrouwen in magnetisme, handoplegging, behan
deling met electriciteit en genezing door gedachtekracht niet in 
de weg. Ook de ogendiagnose van Louis Kuhne, die in het oog van 
de patiënt zijn gehele gezondheidstoestand kon zien, werd niet 
verworpen, maar gezien als een moeilijk, misschien later vrucht
baar middel.

In de NVB werden de natuurgeneeskundigen echter nooit zo invloed
rijk, dat de vereniging zich inzette in de strijd tegen de ’offi
ciele’ geneeskunde. Alleen voorzichtig geformuleerde kritiek werd 
op prijs gesteld. De aanvankelijk felle stukken van De Clercq 
tegen vaccinatie en serumtherapie in de VB maakten plaats voor 
een aandringen op de opheffing van de vaccinatiedwang; in 1898 
werd op een jaarvergadering het voorstel van Domela Nieuwenhuis 
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om meer propaganda te maken tegen de vaccinatie verworpene De 
belangstelling voor de anti-vaccine beweging nam in de NVB sterk 
af, waaraan het feit, dat enkele artsen (G.A. Ootmar, kinderarts 
te Haarlem en B. Sybrandy) die niet veel van de natuurgeneeskunde 
moesten hebben, actief werden in de NVB, zal hier niet vreemd aan

(7)zijn geweest
Vooral Ootmar ergerde zich aan de natuurgeneeskundige en medische 

artikelen in de VB. Hem werd echter te verstaan gegeven, dat vele 
vernieuwingen in de geneeskunde door leken waren ingevoerd onder 
tegenstand van de medische wetenschap. Dit gaf de leken het recht 
zich op het gebied van de artsen te begeven; op den duur zou wel 
blijken welke methoden het meeste vertrouwen verdienden. Zo rede
neerde het Hoofdbestuur van de NVB, toen Ootmar wilde verhinderen, 
dat niet-medici (bedoeld was vooral Ortt) in de VB over medische 
onderwerpen zouden schrijven

De medische wetenschap werd in Nederland nooit zo fel aangevallen 
als in Duitsland, hoewel de artsen steeds te horen kregen, dat zij 
door niet in groten getale de vegetarische levenswijze te propageren 
de vooruitgang in de weg stonden. Ook het feit, dat ”de schandelijke 
practijken van het Neo-Malthusianisme voornamelijk door artsen

(9)werden verdedigd", en vooral dat vivisectie door artsen bedreven 
en verdedigd werd, verleende dit beroep in de vegetarische beweging 
geen groot prestige.

Het stricte afwijzen van vivisectie moest mede gerechtvaardigd 
worden met rationele argumenten en daarom werd steeds gehamerd op 
het feit, dat vivisectie nog nooit enig nut voor de mensheid had 
gehad. Ontdekkingen door vivisecterende geleerden zouden of korte 
tijd later of tegelijkertijd op andere wijze gedaan zijn. Vivisectie 
was dus overbodig; ook deze bij uitstek op het medelijden gebaseerde 
richting in de humanitaire beweging kreeg een nuttigheidseffect mee.

4.2. De natuurlijke levenswijze

Wat hield de zozeer verlangde terugkeer tot de natuurlijke levens
wijze in? Niemand pretendeert dit precies te weten, althans niemand 
die in de VB au serieux genomen werd, ook al probeerde men o.a. door 
de studie van ’natuurvolken' hier iets over te weten te komen.

Vaak werden verhalen aangehaald, waaruit de hygiënische achter
gronden van gebruiken uit oude tijden en van natuurvolken bleken.
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poging ondernomen een equivalent van de Engelse Garden City
(11)Movement te stichten. Alarmkreten over luchtverontreiniging

en verontreiniging van het water doen buitengewoon actueel aan. 
Aan allerlei technische vernieuwingen werden schadelijke gevolgen

(12) toegeschreven, b.v. aan het electrisch licht
Ieder koos zijn eigen aspect van de maatschappij, waarvan hij 

vond, dat er beslist iets aan veranderd moest worden. Meestal ging 
het hierbij om misstanden, die met urbanisatie en industrialisering 
in verband gebracht werden. De reactie tegen de moderne maatschappij 
werd gerechtvaardigd met het ideaal van een toekomstige maatschappij, 
een gouden eeuw. Waar de romantici meestal een historisch ideaal 
hanteerden (Arcadie, de middeleeuwen) was de toekomst voor de 
vegetariërs niet naar een historisch voorbeeld gemodelleerd. De 
groeiende belangstelling voor buiten-europese culturen werd niet 
doorgezet in de verheerlijking van enige 'primitieve’ samenleving. 
Het dichtst werd dit misschien wel benaderd door het veel gelezen

(13) boek over Burma van Henry Fielding: ’De ziel van een volk’ .
Wanneer men echter bedenkt, hoezeer het kind als voorbeeld gold 
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maatschappij verhinderde niet, dat het geloof in de vooruitgang 
uitdrukkelijk beleden werd. Het in onbruik raken van de slavernij, 
martelen en heksenprocessen en dergelijk moest wel gevolgd worden 
door het verdwijnen van wreedheid tegen dieren en de opheffing 
van sociale wantoestanden. Het vegetarisme opende hiertoe de 
weg. Als het vegetarisme niet algemeen zou worden, zag men de 
toekomst somber in.

Elementen van een vegetarische ideologie

Het zo goed als geheel ontbreken van een vegetarische doctrine 
betekent niet, dat er niet een aantal ideeën te onderscheiden 
zijn, waarvan verwacht werd, dat iedereen ze onderschreef. Wei
nigen zullen al deze ideeën hebben aangehangen. Vaak is juist 
opvallend, hoe een radicaal standpunt op het ene gebied, als het 
ware gecompenseerd werd door een 'realistische’ stellingname op 
een ander punt. Dit leverde voor de persoon in kwestie het voor
deel op, dat hij zichzelf als een gematigd idealist met beide 
benen op de grond kon beschouwen. Want in de vegetarische beweging 
stonden de fanatieke idealisten niet in hoog aanzien vanwege de 
afschrikkende werking, die ze op buitenstaanders hadden. Wel 
kregen zij vaak de gelegenheid hun ideeën te spuien in de VB, 
maar deze werden dan van ijzig commentaar voorzien. Men komt 
vaker uitingen tegen van dit terugschrikken voor een al te groot 
isolement.

Ondanks het feit, dat ook voor enige ideologische aspecten geldt, 
dat ze niet door iedereen gedeeld werden, overbrugde het bewust
zijn van een gemeenschappelijke levenshouding vaak deze verschillen. 
Om te beginnen was er de overtuiging, dat de toekomst aan het 
vegetarisme zou zijn, dat eens de gehele mensheid vegetarisch 
zou leven. Hiermee zou automatisch de sociale kwestie opgelost 
zijn, doordat de behoeften van iedereen op hetzelfde, door de 
gezondheidsleer bepaalde, lage peil zouden liggen. In een wereld 
zonder oorlog en ziekte zou de mensheid een nieuw ontwikkelings
stadium ingaan.

Op het bezwaar van o.a. de socialisten tegen het vegetarisme, 
dat er wel belangrijker problemen waren om mee te beginnen, werd 
steeds geantwoord, dat het onmogelijk is iets tegen het kwaad 
in de wereld te doen, zolang het niet in al zijn verschijningen
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tegelijk wordt aangevallen. De grote problemen konden pas worden 
aangepakt, als aan de wortel een nieuw begin gemaakt werd. Een 
overeenkomstig idee in de natuurgeneeskunde is de afkeer van het 
behandelen van symptomen, of in de dierenbescherming de gehan
teerde redenering, dat, wanneer de mens geen wreedheden tegen 
dieren meer zou begaan, de oplossing van alle andere problemen

(15) automatisch zou volgen. Dit holisme is een belangrijk 
element in de vegetarische ideologie, waarop Romein reeds de 
nadruk legde

"Al het goede in den mensch welt ten slotte uit één zelfde 
bron. Als die bron zuiver is zijn ook de daden en aspiraties der 
menschen zuiver en goed. Wie voor de rechten der dieren strijdt 
en doof is voor het onrecht den menschen aangedaan, is éénzijdig; 
bij hem is de bron troebel. En wie alleen de belangen der menschen 
bevordert en voor het lijden der dieren onverschillig is, ook bij

(17)dien is de bron van goedheid niet zuiver”
Consequent zijn in het humanitaire streven is onmogelijk. Bijna 

altijd was dit het punt, waarop de tegenstanders zich richtten.
Een weerwoord, dat hierop gegeven kon worden, luidde: "Mogen wij 
wel zeggen: 'Ik wil in 't geheel niet goed zijn, omdat ik niet

(18) volmaakt kan wezen?’ ". Aan het streven naar de volmaaktheid
ontleende de vegetarische beweging zijn claim op morele superio
riteit over de andere humanitaire bewegingen, voorzover die niet 
de noodzaak van het humanitaire perfectionisme onderschreven.

Zelf-tucht, zelf-discipline en zelf-dwang werden als idealen 
genoemd, waarbij dwang van buitenaf sterk afgekeurd werd, voor 
zover het althans om het verbieden van het eten van vlees ging. 
Met de geheelonthouders was men bereid samen te werken voor wet
telijke maatregelen.

De elite-gevoelens, die met dit morele superioriteitsbesef 
samengingen, werden met een duidelijke ambivalentie bezien. Aan 
de ene kant vinden we uitspraken als: "Aristophagie - het eten 
alleen van het beste - is gelijk aristocratie, beperkt tot de 
weinigen (......) maar enkelen zijn geschikt om de nauwe poort 
der ontzegging binnen te gaan, en wie daartoe geschikt zijn 
zullen het land van belofte vermogen te zien - een land, over
vloeiende van melk en honing of het redactioneel
van Ortt, waarin hij het idee ter overweging geeft, dat
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men het aan zijn vegetarisme verplicht is een beter mens te zijn 
dan anderen (noblesse oblige - vegetarisme oblige). Ook de voor
stelling van de vegetariërs als een kleine schare onbegrepen en 
miskende profeten wordt herhaaldelijk gehanteerd om het groeps-

(21 )gevoel gestalte te geven
Anderzijds wilde men beslist niet als een elite beschouwd worden. 

"Jullie plaatst je op zo’n standpunt van eigengerechtigdheid en 
denken, dat je beter bent dan andere menschen", luidt een van de 
"bezwaren en bedenkingen tegen het vegetarisme", die door Ortt

(22)werden verzameld. "Hierin ligt een gedeeltelijke waarheid",
vervolgt hij, maar haast zich hierna dit bezwaar te weerleggen: 
"Ieder mensch, die voor een ethisch idee propaganda maakt, toont 
zich in dit opzicht beter te achten, dan zij, tegenover wie hij 
propaganda maakt. Maar dit is daarom nog geen geestelijke hoog
moed, dit kan geestelijk plichts- of verantwoordelijkheidsbesef 
zijn. De hoogmoed ontstaat echter eerst bij zelfoverschatting".

• ®Het kwam er dus op neer, dat de vegetariërs inderdaad een 
elite vormden, maar het universalistisch beginsel verbood hen 
zich als zodanig te beschouwen.

De niet-vegetarische buitenwereld werd gezien als beneveld door 
en verslaafd aan vergiften, waarvan het gebruik van één de behoefte 
aan andere veroorzaakte. Deze voorstelling kreeg vooral veel nadruk, 
toen de groei van de beweging minder snel doorzette, dan verwacht 
was. "Ja, wel zijn de menschen lauw, zonder geestdrift! Maar laten

(23)we toch niet vergeten, dat het merendeel ziek is!", heette het
reeds in 1898. "Dr. Haig en anderen hebben nu toch voldoende aan
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eten en de afkeer van kruiderijen en keukenzout konden makkelijk 
ascetische trekken aannemen, die echter steeds rationeel berede
neerd werden. In de verslagen over de onderzoekingen op het gebied 
van de voedingsleer werd de nadruk gelegd op de uitkomsten met 
betrekking tot de minimum-voedselbehoefte, in het bijzonder tot 
het eiwit-minimum. Regelmatig vinden we aanbevelingen om zo nu 
en dan een dag te vasten (’geef de spijsverteringsorganen ook eens 
een dag rust’), hetgeen weldadig voor de gezondheid zou zijn.

Niet alleen uit gezondheidsoverwegingen werd deze soberheid 
aanbevolen, maar ook wel uit sociale overwegingen, waarbij het

 de plicht van de vegetariërs geacht werd te bewijzen, dat de 
slecht gevoede volksklasse bij een beter samengesteld dieet zich 
voldoende kon voeden bij dezelfde uitgaven. Voor de buitenwereld 
was de combinatie van voedingsvoorschriften en andere leefregels 
(koude baden, slapen met open raam) alleen verklaarbaar als zelf
kwelling. De ascetische intentie werd echter steeds ontkend. Het 
genot van vlees en alcohol (om niet te spreken van sexuele uit
spattingen) werd beschouwd als een onnatuurlijk genot, dat alleen 
als zodanig ervaren werd door de funeste werking van de vergiften 
vlees en alcohol. De herhaaldelijk gestelde vraag: ’Eist het 
vegetarisme opofferingen?’ werd steeds met een volmondig neen 
beantwoord. In plaats van de onnatuurlijke genietingen beloofde 
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Ook hier werden de leefregels weer met gezondheidsoverwegingen 
beredeneerd, maar andere élementen spelen hiernaast een rol. Iemand, 
die vraagt of geslachtsgemeenschap tijdens de zwangerschap is 
toegestaan, wordt enige bladzijden lang de les gelezen. Het was 
niet alleen schadelijk voor moeder en kind, maar ook in strijd 
met de natuur. Vrouwtjesdieren lieten de mannetjes niet meer toe, 
wanneer de bevruchting plaatsgevonden had. Geslachtsgemeenschap 
was alleen te rechtvaardigen, wanneer er sprake van een roeping

(33)was (namelijk de behoefte om een kind te verwekken)
Zelfbeheersing was het beste voor de gezondheid, maar ook als 



malthusianisme. "Verlangt het Malthusianisme individuen met een 
krachtigen wil en houdt het de daad der voortplanting hoog, bij 
de volgelingen niets dan slapheid en toegeven wat men meent aan-

" (34)genaam en onontbeerlijk te zijn, schreef Daan de Clercq.
Ook Nolthenius sprak van de "schandelijke practijken van het

(35)N.M."
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DE VEGETARIËRS EN DE BUITENWERELD

5.1 Relaties met de overheid

De reacties van de buitenwereld op het vegetarisme verander
den in de hier besproken periode vrij sterk. Aanvankelijk was 
het vegetarisme volledig onbekend en werden de schaarse aan
hangers als krankzinnigen beschouwd. De oprichting van de 
bond en de op gang gekomen propaganda gaven het voldoende 
bekendheid om een dankbaar onderwerp voor grappen te zijn. 
Speenhof bezong de vegetariërs als op hol geslagen burgers, 
die geen enkel benul meer hadden van de noden van het volk 
in hun ijver de mens te volmaken.

't Is zo deftig en zo fijn 
Vegetariër te zijn

(1) luidt het refrein van zijn vers. Na de moeilijke beginjaren 
nam de waardering voor de gematigde toepassingen van het vegeta
risme toe, vooral toen de tegenstand van de artsen afnam. De 
algemene onverschilligheid, die verder in de reacties over
heerste, dreef de vegetariërs wel tot wanhoop. Dat zo weinig 
leden tot optreden hiertegen geprikkeld werden was zeer 
teleurstellend.
Zeer gevoelig was men dan ook voor blijken van waardering 

uit niet-vegetarische hoek. Waren het aanvankelijk vooral de 
berichten over de overgang tot de vegetarische levenswijze van 
deze of gene die als bewijs van de groei van de beweging worden 
aangehaald, spoedig citeerde men ook graag de opmerkingen van 
buitenstaanders, als ze de mogelijkheid van het vegetarisme 
erkenden. ’We gaan vooruit! We winnen veld!’ staat dan boven 
berichten, waarin respectvolle uitlatingen over vegetarisme 
en natuurgeneeswijze als overwinningen werden gevierd. Dat in 
1903 op het eindexamen HBS het vegetarisme als opstelonderwerp 
was opgegeven, werd als een teken opgevat, dat een "voorheen 
zoo geminacht onderwerp (..) gaandeweg de belangstelling van de

(2) openbare instellingen” begon te krijgen
De welwillendheid van de kant van de overheid was echter zeer 

gering, wat niet onbegrijpelijk is, wanneer men bedenkt, dat 
deze voor de eerste maal in contact kwam met de vegetarische 
beweging door het anti-militarisme van enige vegetariërs, die 
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wegens dienstweigering in de gevangenis terecht kwamen. Door 
verzoekschriften werd gepoogd te zorgen, dat zij daar vegetarisch

(3)konden eten. Ook de vegetariërs die in het Nederlandse leger 
moesten dienen hadden het zeer regelmatig aan de stok met 
commandanten, die niet wilden toestaan buiten de kazerne te 
eten. Hier heerste een volledige willekeur; even vaak hoort 
men van dienstplichtigen, die geen enkele moeite hadden om 
goede vervangende voeding te krijgen als van zeer vijandige 
reacties, die de consequente idealisten dwongen op water en 
brood te leven. Pas in 1919 werd over een verzoekschrift van de 
NVB hierover gunstig beschikt, zodat in het leger vegetarische

(4)voeding verkregen kon worden.
Een andere gelegenheid, waarbij de NVB zich tot de regering 

richtte was bij het voorgenomen invoertarief op vruchten, waar
tegen in 1912 actie werd gevoerd. Het wetsontwerp werd ingetrok
ken, voordat het protest werkelijk op gang gekomen was.
Alleen de goedkoopte van het vegetarisch voedsel kon soms 

enige belangstelling wekken. De afdeling Utrecht van de NVB 
mocht in 1913 een gedeelte van de schoolvoeding, die op lagere

(5)scholen werd verstrekt verzorgen . De motieven van de instanties 
om aandacht aan het vegetarisme te besteden, konden ook om andere 
reden pijnlijk zijn. In Duitsland werden de militaire bepakkings- 
marsen steeds gewonnen door vegetariërs. De belangstelling van 
het Duitse leger hiervoor hield wel een officiële erkenning van 
het vegetarisme in, maar men was er niet blij mee. Met afgrijzen 
werd vermeld, dat er in Duitsland geestverwanten waren, die het 
vegetarisme expliciet aanbevalen om het Duitse leger een voor-

(6)sprong te geven op alle andere.

5.2. Relatie tot medische wetenschap
en natuurgeneeswijze

Speciale aandacht hadden natuurlijk de houding van de pers en 
van de medische wereld. Vanaf 1902 werd een duidelijk gunstiger 
voorstelling van het vegetarisme in de dagbladen en tijdschriften 

(7)geconstateerd ; de tijd was voorbij dat men niet wist, wat 
vegetarisme was. Verschillende kranten waren het vegetarisme
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behalve een incidenteel vriendelijk stuk ook aanvallen en 
grappen opnemen. Ook de tegenstand van de artsen tegen het vege
tarisme werd beslist minder met de jaren, maar werd slechts 
zelden omgezet in een positieve waardering. Serieuze bestrijders 
waren en bleven zeldzaam. Het vertrouwen in de gezondheids- 
argumentatie voor het vegetarisme was soms zo groot, dat de 
geringe medewerking van de artsen alleen als sabotage kon 
worden uitgelegd. 'Als iedereen vegetariër zal zijn, zullen de 
dokters werkeloos zijn, daarom zijn ze ertegen’ In dat geval 
zouden de artsen ook tegen verbetering van de hygiënische 
omstandigheden moeten zijn die allerlei ziektes geheel doet 
verdwijnen, wierp Ortt tegen, die in ieder geval de discussie

(9)met de medische wetenschap op gang wilde houden
De instelling van leerstoelen hydrotherapie in Petersburg 

en Berlijn werd als aanwijzing van de toenemende 'erkenning’ 
van de natuurgeneeswijze ingehaald, waarbij aan het oordeel 
van de anders zo verguisde medische wetenschap dan wel algemeen 
waarde werd gehecht. Men stelde het wel zo voor, dat de natuur
geneeswijze net als de psychoanalyse na een tijd van miskenning, 
geheel zou worden aanvaard Zeer verongelijkt was men over
de artsen 'die steeds meer overnamen van de natuurgeneeswijze', 
zonder dit openlijk toe te geven.
Om de relatie met de medici niet te bederven trad men in de

NVB kritisch op tegenover de onbekookte aanhangers van de 
natuurgeneeswijze, die in 1903 hun eigen 'Bond voor Natuurlijke 
Leef- en Geneeswijze' hadden opgericht. Vanaf 1900 gaf K.H. 
Beijlevelt reeds een blaadje uit, De Natuurvriend, dat op zacht
groen papier verscheen. (Ook de VB moest op dit papier gedrukt 
worden, vonden enige leden). Het bestuur van de Natuurbond 
bestond uit Dr. L.J. Boesnach, Beijlevelt en W.D. Koot. Boesnach 
was apotheker en in België in de medische faculteit gepromoveerd, 
maar was geen arts. Hij werd enkele malen vervolgd wegens kwak(11)
zalverij en vertrok na enige jaren naar Duitsland. Beijlevelt
had niet de tact om de vereniging bijeen te houden; de datum van 
de opheffing was niet precies vast te stellen (+ 1908). Maximaal 
waren er ongeveer 200 leden. De Natuurvriend werd voortgezet, maar 
werd voornamelijk een prijscourant van natuurgeneeskundige 
artikelen.



De behoefte aan wetenschappelijke erkenning was steeds groot 
en verminderde niet, toen de ethische zijde van het vegetarisme 
belangrijken werd geacht en de respectabiliteit van de beweging 
minder twijfelachtig werd. De nagestreefde wetenschappelijkheid 
was geen pose, zoals moge blijken uit de mate waarin onzeker
heid aanvaard en essentieel geacht werd, bv. ten opzichte van 
de chaos in voorschriften en theorieën over de voeding. Dat 
niet iedereen dit kon verdragen blijkt dan weer uit de vele 
waarschuwingen tegen 'dogma’s' en 'stokpaardjes'.
Toch leefden de vegetariërs in een voortdurende spannings

relatie met de wetenschap, niet alleen door hun onorthodoxe 
inzichten en hun veroordeling van bepaalde methoden (bv. 
vivisectie) die de wetenschappelijke wereld prikkelden, maar 
ook doordat zij hun wetenschappelijke fundering van dieet en 
levenswijze meenden te moeten rechtvaardigen met de voor
stelling, dat zij de wetenschap gebruikten voor een zeer specifiek 
verderliggend doel, nl. de geestelijke ontplooiing van de 
mensheid. "In onze geschriften staat de practische kant vaak 
voorop, zodat het lijkt dat eten en drinken voor ons het be
langrijkst op deze wereld is”, sprak Nolthenius bijna veront-

(12) schuldigend tot de jaarvergadering in 1909. Hij ”zou wel
willen, dat niemand behoefde te eten, te drinken of te slapen 
als hij niet wilde. Maar zoals de zaken staan, eischen naast de 
geestelijke belangen van den mensch ook de materieele onze 
aandacht." Wanneer men bedenkt, dat de verzorging van deze 
materiële belangen het grootste deel van de activiteiten be
heerste, mag zo’n uitspraak verwonderlijk zijn. De oriëntatie 
op de verder liggende doelen stelde de vegetariërs in staat de 
materialistische, positivistische wetenschapsbeoefening af te 
wijzen, zonder de resultaten ervan te hoeven ontkennen.
Aan de wetenschap hechtten de vegetariërs zo’n belang in hun 

levensbeschouwing, dat deze dicht komt bij de substituut-religies

werd.De
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is de verzoening van godsdienst en wetenschap door de natuur
wetenschappelijke filosofie, van wie de KANT-LAPLACE-DARWIN- 
HÄCKEL-sche ontwikkelingsgeschiedenis de wetenschap is, die 
hemel en aarde verbindt en de donkerheid vult met gloed. Het 
vegetarisme is de wereldreligie, die de verheven leer der 
naastenliefde doet opbloeien uit haar teerste wortelen, uit 
de volle, ware zelfliefde, uit het streven naar volkomenheid,

(15) naar versmelting met God" kan men in een uit de Vegetarische
Warte overgenomen stuk lezen, dat De Clercq later nog eens als 
bladvulling in de VB opnam onder het misschien ironische kopje: 
"Die ziet er ook meer in dan vlees-loze dieet!"
Men sprak over de regels van de natuurlijke levenswijze wel 

als van een evangelie en noemde enthousiaste propaganda beke
ringsijver* "Een religie, die niet het vegetarisme, het ontzien 
van het leven van onze medeschepselen in haar banier voert, is

(17)geen religie", is een uitspraak van de uit Duitsland af
komstige Dr. Eduard Reich, die aan de oprichting van de NVB 
deelnam en ook na zijn vertrek uit Nederland een groot gezag be
hield.

Het religieuze element is vooral duidelijk in de natuur
geneeskunde, waar de gezondheid onder meer beschouwd werd als 
resultaat van de wil om gezond te zijn en van het volgen van 
dagelijkse leefregels, in zekere zin dus door geloof en rite. 
De rol van charismatische persoonlijkheden was hier ook het 
grootst. In Duitsland, waar de band tussen vegetarisme en 
natuurgeneeswijze zeer sterk was, werden aan vele bekende 
natuurartsen bovennatuurlijke gaven toegekend. Hoewel in 
Nederland, het feit, dat sommige mensen de gave der genezing 
hadden, werd aanvaard, was men kritisch tegenover de claims 
van de meeste genezers, zeker als zij er comfortabele 'Heil- 
anstalte’ op na hielden.
Typerend is hier een brief van Domela Nieuwenhuis in de VB. 

Zijn dochter was met een hersentumor naar de inrichting van 
Pastor Felke in Repelen gereisd. "Het schijnt wel, dat de 
profetenmantel van KNEIPP op hem is neergedaald", vangt 
Domela zijn relaas aan. Op grond van een ogendiagnose verklaarde 
Felke dat de situatie lang niet zo ernstig was als de Hollandse 
doktoren hadden gezegd. Na een korte opleving stierf de vrouw 
echter, de dag nadat Felke enige familieleden naar huis had
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laten gaan, met de verzekering dat er geen acuut gevaar was. 
Domela liet sectie verrichten, waarbij de eerdere diagnose 
bevestigd werd. Zeer geërgerd was Domela dat Felke niet wilde 
toegeven, dat hij een fout gemaakt had; hij was in zijn oor
deel echter nog zeer voorzichtig. Misschien kon de ogendiagnose 
wel een deugdelijke methode zijn, men moest echter niet te hoge 
verwachtingen hebben van Felke, die niet de ziener was waarvoor 
bij gehouden werd (18).

In Nederland speelden leidersfiguren niet zo’n overheersende 
rol als bv. in Duitsland, hoewel het prestige van enige idea
listen, die zich geheel aan de humanitaire beweging wijdden, 
groot was. Deze humanitaire virtuozen gaven een voorbeeld, dat 
volgens de algemene idee niet door iedereen gevolgd kon worden; 
de consequentie van hun stellingname verschafte hen een positie 
van geëerde buitenstaander, die niet onvergelijkbaar was met 
een priesterschap.

In de conclusie zal op de religieuze functie van het vegeta
risme worden teruggekomen* Hier zij vast gewezen op het bekerings- 
karakter, dat de overgang naar het vegetarisme kon aannemen. 
Degenen die genezen meenden te zijn door het vegetarisme, hadden 
soms de behoefte hiervan te getuigen. In de VB staan regelmatig 
geschiedenissen van gevallen waar het vegetarisme, als laatste 
middel beproefd, redding had gebracht, nadat de artsen de hoop 
reeds hadden opgegeven. Ook het falen van de medische wetenschap 
om een naast familielid in leven te houden, leidde vaak tot een 
'bekering’. Angst voor ziekte en ouderdom kon door het vegeta
risme verminderd worden, wat ook door de herhaling van verzekering 
over het jeugdige van bejaarde vegetariërs wordt gesuggereerd. 

5.3 Relatie met de kerken

Meestal was het vegetarisme echter niet de beweging waarin 
men zijn religieuze behoeften uitdroeg; het diende meer als een 
aanvulling op een kerk of sociale beweging, die hielp het gevoel 
van beheersing van de omgeving terug te krijgen, dat door techniek 
en wetenschap ondergraven was. Van de bestaande godsdiensten waren 
de oosterse het meest geëigend om een cultus van het medelijden 
in te projecteren. Hoewel men graag uitspraken bv. uit het leven
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van de Boeddha gebruikte, waren systematische uiteenzettingen 
over het Boeddhisme of andere oosterse geloven zeldzaam.

De christelijke herkomst van de morele geboden van het vege
tarisme zijn makkelijk herkenbaar, De zondigheid van vele ge
woontes was omgezet in het bewustzijn van de schadelijkheid, 
al dan niet aangevuld met een ethische veroordeling. Ondanks 
de wetenschappelijke legitimatie behielden de morele eisen 
een groot gezag. Het kostte dan ook geen enkele moeite het 
vegetarisme binnen het christendom een plaats te geven; de 
kerken schatten echter het sectevorming bevorderende perfectio
nisme ervan op zijn juiste waarde en namen een afwerende houding 
aan. Het vegetarisme werd dikwijls met een secte vergeleken. Het 
afschaffen van vleeseten werd in secten en religieuze gemeen
schappen wel gehanteerd als onderscheidingsteken van de buiten
wereld, zodat de vergelijking voor de hand ligt. Voorbeelden 
zijn de orde der Trappisten en het Leger des Heils, waarvan de 
stichter William Booth vegetariër was en dit zijn officieren 
sterk aanbeval, hoewel het geen verplichting was. De vegetariërs 
wilden zich ook van hun omgeving onderscheiden, zeker wanneer 
ze nog enige kenmerken van het protest tegen de burgerlijke 
levenswijze hadden aangenomen. Meestal ontkenden ze echter 
hevig een secte te zijn, hoewel een genieten van het isolement 
ook voorkomt. Het zeer infrequente en weinig intensieve contact 
tussen de leden maakt iedere vergelijking met de bekende gods
dienstige organisatievormen echter misplaatst.
Het prestige, dat Darwin en Haeckel in de NVB genoten was 

voldoende om velen van het anti-christelijke karakter van het 
vegetarisme te overtuigen. Onder katholieken had het vegetarisme 
zeer weinig aantrekkingskracht, misschien speelden de bestaande 
vastenregels, die periodiek in dit geloof werden geëist hierbij 
een rol. De banden met de protestantse kerken waren talrijker, 
een aantal predikanten was lid van de NVB. Een ernstig struikel
blok was echter het feit, dat een aantal bijbelpassages het 
vleeseten ondubbelzinnig toestond, waaronder het meest geciteerd: 
"Al wat zich roert, dat leven is, zij u tot spijze" (gen 9:3).

(19) Dit was soms aanleiding tot regelrechte aanvallen op de bijbel 
anderen wezen op een selectie van bijbelplaatsen, waarin plant-
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aardige voeding werd geboden of verzekerden, dat Jezus nu, 
in de tijd van de vreselijke slachthuizen, zeker vegetariër 
zou zijn geweest.

In 1903 werd hierover een lange discussie gevoerd, waarbij 
o.a. een lijst met bijbelcitaten voor- en tegen het vleeseten

(20)werd opgenomen. "Maar de gelovige Christen zal zich
niet richten naar de speciale voorschriften voor het Joodsche 
volk, maar naar Christus’ leer en voorbeeld", voegde Ortt als 
naschrift toe.

Sommige leden vonden dit een veel te onorthodoxe stellingname. 
Zij beklaagden zich over de anti-bijbelse uitspraken in de VB 
en wilden niet verdraagzaam zijn in dezen. Een aantal leden 
bleef ieder jaar protesteren tegen het houden van de jaar
vergadering op zondag, wat steeds afgewezen werd. Deze on
christelijke houding was een van de motieven voor bedanken 
voor het lidmaatschap; het is een van de weinige keren, dat we 
horen van de motieven van opzeggers.

5.4 Relaties met ’aanverwante stromingen’

Religieus georienteerd vegetarisme vond men verder bij theo
sofen en spiritisten. De belangrijkste voorgangers van de 
Theosophische Vereniging, Nederlandse Afdeling, die in Amster
dam aan de Amsteldijk een hoofdkwartier hadden ingericht, waren 
allen vegetariërs; verscheidene van hen, zoals P.C. Meuleman- 
Van Ginkel, W.B. Fricke en C.M. Perk-Joosten werden ook lid 
van de NVB. Voordat zij tot de theosofie kwamen, hadden zij 
het spiritisme beproefd, evenals de stichters van de theosofie, 
Blavatsky en Olcott. In 1897, na diverse afsplitsingen, werd 
Nederland erkend als zesde afdeling van de Theosophical Society 
(Adyar).

De invloed van de theosofen was zeer groot in de NVB. Vele 
afdelingsbestuurders van de NVB combineerden deze functie met 
posten in de loges van de TVNA. In 1921 bleek een kwart van 
de inzenders van de enquête theosoof te zijn, terwijl bijna

(21)nog eens een kwart sympathie ermee betuigde
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Binnen de politieke en humanitaire organisaties kon het 

vegetarisme dienen om te laten zien, hoezeer men zijn idealen 
ernstig opnam; vele vegetariërs waren actiever in andere huma
nitaire verenigingen dan in de eigen bond; van het kader van de 
NVB was een groot gedeelte eerder bestuurslid geweest van ten
minste één van deze verenigingen. Zo waren van de oprichters 
C. van der Hucht-Kerkhoven en Marie Jungius actief in de 
dierenbescherming. Nolthenius was voorzitter van de bond tegen 
vivisectie.

De relatie met de andere verenigingen was dan ook meestal 
uitstekend; met andere aanverwante, meer politiek gerichte 
organisaties werden eveneens contacten onderhouden, waar echter 
van de kant van de vegetariërs meer prijs op werd gesteld dan 
andersom (geheelonthouders, feministen). De capaciteiten van 
de individuele vegetariërs werden wel gewaardeerd, maar ze 
moesten er niet te veel over praten. Op hun beurt waren er weer 
minder practische, religieuze groeperingen, wier belangstelling 
voor het vegetarisme wel eens als compromitterend werd ervaren, 
zoals radicale natuurgenezers en occultisten.

Dierenbescherming zonder vegetarisme was voor de vegetariërs 
een bijna onbegrijpelijke inconsequentie, die het stilzwijgen 
van de VB over de activiteiten van de Vereniging voor Dieren
bescherming (opgericht 1864) verklaart. Deze vereniging was meer 
het werkterrein voor respectabele burgers, die wat huiverig tegen 
over de excentriciteit van de vegetariërs stonden. De Bond tot 
Bestrijding der Vivisectie (opgericht 1897) riskeerde meer onge
noegen van de kant van de establishment en was altijd een naaste 
bondgenoot van de NVB.

De geheelonthouders behoorden meestal tot een actiever sociaal- 
geëngageerde groep dan de individualistische vegetariers. Hoewel 
herhaaldelijk gemeenschappelijke propaganda-vergaderingen werden 
gehouden en A. Willemse, een bestuurslid van de Nederlandse 
Vereniging tot Afschaffing van Alcoholische Dranken, jaarverga
deringen van de NVB bijwoonde, was men in onthouderskringen ge
neigd de vegetariërs onpractisch te vinden, een afwijzing, waar

 de vegetariërs niet weinig gebukt onder gingen. Men klaagde over 
de geringe bereidwilligheid om samen te werken; de wat beledigde 
houding, die hierbij werd aangenomen, kon omslaan in een hoog-
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Het vegetarische eten moest tenslotte in de keuken bereid 
worden, hetgeen aan de vrouw een verantwoordelijke taak gaf. 
Met verontschuldigingen aan de feministen werd vastgesteld, 
dat het vegetarisme nog niet verloren zou zijn, als alle 
mannen ertegen waren; als alle vrouwen niet meer mee zouden

(23)willen doen, was het afgelopen .
De NVB was aangesloten bij de Nationale Vrouwenraad; van de 

jaarlijkse bijeenkomsten kwamen verslagen, waarbij vooral het 
aantal dames, dat bij het diner vegetarisch wenste te eten 
werd vermeld. De stemming aan de aparte tafel voor vegetariërs 
en geheelonthoudsters heette steeds opgewekter te zijn dan 
aan de andere tafels. Afgevaardigden voor de NVB waren o.a. 
Julia ter Veen, Josephine Spoor en C. Ramondt-Hirschmann.

In de jeugdbeweging drong het vegetarisme wel door, vooral
(24)via de christen-anarchistische vertegenwoordigers. Men

stond in de NVB er ook positief tegenover, zoals blijkt uit
(25)de aanbeveling van Wandervogel-tochten, in 1909 .

5.5 Vegetarisme en socialisme

Hierboven werd gezegd, dat het vegetarisme graag gezien werd 
als oplossing van de sociale kwestie. Er waren ook leden van de 
NVB die er niets in zagen het vegetarisme te propageren onder 
een bevolking, die bijna nooit geld had om vlees te kopen. 
”Wie moet er voor het vegetarisme gewonnen worden? De zgn. 
mindere man, de proletariër, die nooit of zelden vleesch eet, 
of de hoogere standen, waar men zich geen goede voeding voor 
kan stellen zonder vleeschspijzen? Naar mijne mening de laatsten”, 
schrijft K.F. Westerouen van Meeteren naar aanleiding van de 
plannen om op de Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898 in 
Den Haag een vegetarisch restaurant in te richten . Hij
dringt aan op degelijk tafellinnen en nette bediening, opdat 
het restaurant grote propagandistische waarde zou hebben voor de
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’hogere standen’. Toen er vaste restaurants gekomen waren, was 
men er steeds van overtuigd, dat in Nederland het nadeel van te 
goedkope en te weinig zindelijke gelegenheden vermeden was. De 
restaurants in het buitenland, vooral in Duitsland, werden vaak 
aangehaald als voorbeelden, hoe men de burger af kon schrikken.
Men vond echter ook wel, dat de Nederlandsche eetgelegenheden 

zo deftig waren geworden, dat de arbeiders er niet meer in 
durfden. En dat was ook niet de bedoeling.
Hoewel iedereen het wel over de wenselijkheid van nette 

restaurants voor de gezeten burger eens was, werd de voorstel
ling van het vegetarisme als speciaal voor de arme bevolking 
heilzame levenswijze niet opgegeven. "Ieder die in arbeiders
kringen beter bekend is, weet wel, dat daar algemeen het ver
langen naar betere toestanden gepaard gaat aan den wensch, 
zoveel vleesch te kunnen eten als men. wil. Vleesch eten is de

(27)wensch par excellence", luidt een antwoord op bovenver
meld pleidooi voor op de bourgeoisie gerichte propaganda. De 
arbeiders hadden het vegetarisme minstens even hard nodig. 
Soms werd de propaganda speciaal op de arbeiders afgestemd 
of werd in ieder geval het idee gehandhaafd, dat de propaganda 
en de instellingen van de bond voor de arbeiders bedoeld waren. 
Zo werd er geprotesteerd tegen het gebruik van vreemde woorden

(28)in brochures en in de VB (en werden enige tijd verklarende
noten toegevoegd). Ook vond men de meeste recepten te duur. Een 
apart boekje met eenvoudige recepten werd samengesteld.
Men hoort eigenlijk maar weinig beslist anti-socialistische 

stemmen in de NVB. Er waren zelfs heel wat sociaal-democraten; 
op de jaarvergadering van 1913 werd een schatting dat 25 % van 
de leden van de bond ook lid van de SDAP was, niet tegengespro-

(29 )ken. De bekendste onder hen was ongetwijfeld De Clercq.
Zijn radicale uitlatingen voor de oprichting van de bond, werden 
later vager, hetgeen ze zeker aanvaardbaarder maakten binnen 
de NVB. "Waarom voor mij vegetarisme en socialisme één zijn", 
is de titel van een verklaring, die De Clercq aflegde in de 
VB. "Voor allen dus, voor wie het vegetarisme iets meer betekent 
dan ’geen biefstuk eten’, voor wie zich ervan bewust is dat de 
mens een kuddedier is, dus op samenleven aangewezen is, voor 
die vegetariërs is een verlagen van het vegetarisme tot een
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arbeidsomstandigheden aangehaald; Ortt deed eens de suggestie 
een "sociale keur" in te stellen analoog aan de keuringsdienst 
van de NVB. Alleen producten, die gemaakt waren door redelijk

(33)betaalde arbeiders zouden gekocht moeten worden . Hiervan
werd nooit meer iets gehoord, maar het tekent de wijze, waarop 
de vegetariërs als betrekkelijk passieve consumenten de klassen
strijd beschouwden. Op een jaarvergadering werd er echter wel 
over gediscussieerd, of de VB wel gedrukt werd in een bedrijf,

(34)dat aan de eisen van de typografenbond voldeed en op 
klachten over de arbeidsvoorwaarden in het Haagse Pomona werd

(35)zeer serieus ingegaan.
De behoefte om de eigen identiteit te bewaren tegenover het 

socialisme, maakte, dat het vegetarisme vaak van groter, funda
menteler belang genoemd werd. In de discussie, die op de verkla
ring van De Clercq volgde, vinden we enige malen de uitspraak: 
"Ook ik acht het vegetarisme boven het socialisme; Want het 
socialisme beperkt zich tot den engen kring van onzen soort 
(waaronder vele onwaardigen zijn die verre beneden de dieren 
staan). Maar het vegetarisme spreidt zijn liefderijke wieken 
over heel de bezielde schepping" (36).

"Politieke actie kan het levensgeluk eerst verhogen in de 
verre toekomst, kennis van de gezondheidsleer werpt al dadelijk

(37) vruchten af", schrijft Ortt later. Hij heeft kennelijk een 
pessimistische kijk op de uitkomst van de loonstrijd; we zien
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hier het thema van de onmiddellijk verwezenlijkbare utopie 
weer terug. Utopische experimenten stonden dan ook sterk in 
de belangstelling; berichten over vegetarische kolonies in 
het buitenland zijn steeds in de VB te vinden.

Slechts weinigen gingen zover, dat zij het vegetarisme als 
een het socialisme uitsluitend alternatief beschouwden: ”De 
volksellende is onafscheidelijk verbonden aan de carnivore 
maatschappij, want deze met haar tallooze behoeften steunt 
op haar. Zij kan zich slechts staande houden door middel van 
de onderdrukking, de afpersing, de uitmergeling van het volk. 
Stelsels noch wetten, noch philantropie noch zelfs loonsver
hoging van het gansche volk zijn bij machte hieraan iets te 
veranderen. In het vegetarisme alleen ligt voor het volk de 
kracht en de macht tot duurzame omverwerping van het bestaande 
tot verbetering van zijn toestand, tot opheffing uit zijn 
jammerpoel" (58). Het socialisme zou de maatschappij hervormen 

en het vegetarisme het individu, meende men. Van twee verschil
lende kanten werd dus naar hetzelfde doel gewerkt; een tekenend 
verschil in de voorstellingen omtrent het karakter van dat doel 
is, dat er na de revolutie voor iedereen genoeg zou zijn, terwijl 
in de vegetarische toekomst iedereen even weinig behoeften zou 
hebben.
Niet voor niets was Domela Nieuwenhuis echter de belangrijkste 

vegetarische politicus in Nederland; de afkeer van compromissen 
verhinderde, dat het vegetarisme politiek enige rol speelde. 
Domela zal ook aan de vijandigheid van de SDAP tegenover het 
vegetarisme hebben bijgedragen; hieraan veranderde het aantal

• •vegetariërs in de partij niets. "Het vegetarisme is een pro- 
kapitalistische, anti-socialistische kwakzalving. Domela wil de 
arbeiders tevreden houden, net als de kapitalisten”, moet 
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mens de dringendheid van looneisen ondergroeven. Vleeseten was 
daarbij een symbool van het rijke bourgeoisleven. Waar de 
socialistische partijen het meeste succes hadden wanneer ze 
voor directe verbetering van de omstandigheden konden werken, 
werd het binnen het bereik van de arbeiders brengen van vlees 
een aantrekkelijk propagandaobject. De oriëntatie op de 
bourgeoiswereld die de revisionisten tot stand wilden brengen, 
en die de vegetariërs wilden ontlopen, deden hen op den duur 
de aansluiting met de sociaaldemocratie verliezen.

De socialisten konden vaak wel waardering opbrengen voor 
bepaalde vegetariërs, die zich inzetten voor de strijd tegen 
het kapitalisme, zij wezen het bourgeois karakter van het vege
tarisme als beweging af. Daar de NVB zeker niet als bourgeois- 
beweging wilde gelden, kon deze tegenstelling zich zelfs binnen 
de NVB manifesteren: op de jaarvergadering van 1901 werd deel
name aan manifestaties van de vredesbeweging afgekeurd, omdat 
het "meer een soort sport van de bourgeoisie" was. "Er deed 
zelfs een dames-zwemclub aan mede", merkte de diamantbewerker 
M.L. Lobstein, een van de weinige zich als bewuste proletariër

(41)presenterende leden van de NVB, op. Andere aanwezigen
lieten dit weer niet over hun kant gaan; die zwemclub was lid 
van de Nationale Vrouwenraad en had alle recht om vertegen
woordigd te zijn.

5.6 Relaties met het vegetarisme in het buitenland

Reeds spoedig zocht de NVB aansluiting bij de vegetariërs 
in het buitenland. Men sloot zich in 1895 aan bij de Vegetarian 
Federal Union, een sinds 1889 bestaande organisatie in Londen, 
die ook als overkoepelende vereniging van de Engelse organisa
ties gold.
Het enthousiasme, dat in het met deze unie verbonden blad 

voor de Jameson-raid aan de dag werd gelegd, leidde tot spoedige
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In Parijs kwam in 1900 een wereldcongres bijeen. Negen landen

(44)waren vertegenwoordigd. Internationale bijeenkomsten werden
daarna gehouden in St. Louis en Londen (1904) en Manchester. 
Dit was in 1907 ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de 
Vegetarian Society aldaar. In Dresden kwam in 1908 de Interna
tionale Vegetarische Unie (IVU) tot stand op initiatief van de 
arts G. Danjou uit Nice. Het congres zelf mislukte enigszins 
door de concurrentie van een Esperanto-congres, dat tegelijkertijd 

(45)gehouden werd. De IVU hield echter weer een bijeenkomst 
in 1909 in Manchester, waar het 100-jarig bestaan van de Bible 
Christian Church werd herdacht. Uit deze vegetarisch levende 
kerk waren de oprichters van de eerste Engelse vereniging 
voortgekomen. In 1910 werd het congres in Brussel gehouden, daar
na pas in 1913 in Den Haag.

De voor 1914 als paddestoelen uit de grond schietende interna
tionale organisaties werden nog verrijkt met een Internationale 
Unie van Esperantisten Vegetariërs, die tegelijk met de IVU 

in 1908 in Dresden werd opgericht J.L. Bruyn was hiervan
de correspondent in Nederland. In Londen werd in 1905 een

(48) Internationaal Vegetarisch Vrouwencongres gehouden . De
esperantisten konden steeds hun mededelingen in de VB plaatsen, 
maar hun streven stond verder niet zeer in de belangstelling.

De internationale contacten stonden een chauvinistische houding 
van de verenigingen t.o. elkaar niet in de weg. Engeland beroemde 
er zich op verreweg de oudste vereniging te hebben, nl. van 1847; 
het was dus in het vegetarisme de mensheid voorgegaan op de weg 
naar het toekomstige heil. Duitsland was het verste in het om
buigen van de vegetarische beweging naar een totaal-humanitaire 
beweging en was het sterkst georganiseerd (waarbij dan alle 
leden van natuurgeneeskundige verenigingen als vegetariërs werden 
meegerekend). De belangrijkste persoonlijkheden waren in Duits
land Eduard Baltzer en Gustav von Struve, die elkaar leerden 
kennen in 1848, toen zij beiden afgevaardigden waren in het 
parlement van Frankfurt. In Wenen was vanaf 1877 de eerste 
vereniging in Oostenrijk gevestigd. Frankrijk had hier zwakkere 
papieren. In Parijs bestond van 1880 tot 1882 een vereniging, 
maar daarna moest tot 1899 gewacht worden, voordat er op Belgisch 
initiatief weer een organisatie kwam. Daarentegen had het
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vegetarisme in Frankrijk waarschijnlijk de hoogste status 
verworven, waaraan het feit dat de vereniging geheel door 
artsen geleid werd zeker bijdroeg. Het vegetarisme werd hier 
dan ook met veel nadruk vanuit gezondheidsmotieven verdedigd 
en weinig 'filosofisch' onderbouwd. Op de internationale 
congressen getuigden deze landen van de superioriteit van 
hun richting, vaak tot ergernis van de Nederlanders. Dat de 
vegetarische verenigingen gemakkelijk een nationalistisch 
element in zich konden hebben, blijkt ook uit het feit, dat 
aparte organisaties bestonden in: Hongarije (1896), Noorwegen 
(1903), Ierland (1905), Catalonië (1906), Polen en Bohemen 
(1913). De Noorse kwam dus tot stand vlak voor de afscheiding 
van Zweden; de Ierse was een afsplitsing van Vegetarian Federal 
Union. Opvallend is voorts, dat de nationale organisaties 
vaak uit regionale voortkwamen: in Engeland, Frankrijk en

• •Italië werden de verenigingen niet vanuit de hoofdstad opge
richt.
Ook in India had het vegetarisme een duidelijk nationalis

tische connotatie; een vereniging werd in 1910 in Bombay opge
richt met het uitgesproken doel het traditioneel vegetarische 
India te verdedigen tegen de opdringende Engelse gewoonten.

In de katholieke landen was het vegetarisme duidelijk zwakker 
dan in niet-katholieke. Pogingen in Italië om verenigingen op te 
richten mislukten twee maal voor 1914; met uitzondering van 
Portugal waren er weinig leden. Hoewel betrekkelijk laat opgericht 
groeiden de bonden in Scandinavië daarentegen behoorlijk. Op 
het congres in 1909 in Manchester bleek Zweden percentueel het 
grootste aantal georganiseerde vegetariërs te hebben, waarmee 
het Nederland van de eerste plaats verdrongen had, zoals met

(49)enige spijt in de VB werd geconstateerd
De later te onderscheiden benaderingswijzen van het vegetarisme 

kwamen ook internationaal tot uitdrukking. Het ethische vegeta
risme overheerste in Engeland, Nederland en Zweden (50), overal 

elders telde de gezondheid zwaarder. Hierbij had in Engeland 
het vegetarisme de duidelijkste banden met de christelijke 
kerken. De grootste organisatie was hier de secte-achtige Order 
of the Golden Age met in 1913 10.000 leden; in Manchester be-
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(51)stond een Vegetarian Church. Nederlandse reizigers waren

nogal eens geschokt over het bourgeoiskarakter van het vegeta
risme in Engeland; op een diner verschenen de heren in rok, de 
dames gedecolleteerd en werden 14 gangen geserveerd. Dit was 
toch in tegenspraak met de vegetarische soberheid, meende de

(52) verslaggever. Wel zeer gunstig werden de liefdadigheids- 
acties in Engeland beoordeeld, waarbij aan kinderen jaarlijks 
een groot aantal maaltijden werd verstrekt.

In Duitsland werd de vegetarische beweging (in 1900 + 1200, 
in 1913 + 2000 leden) overheerst door de natuurgeneeskundige 
verenigingen, (in 1901: 800 verenigingen met 100.000 leden; 
in 1913 500 met 150.000 leden) die steeds in een vrij sterke 
spanningsverhouding met de 'officiële’ geneeskunde leefden. 
Dit droeg bij aan het anti-burgerlijke karakter, dat het vegeta
risme in Duitsland had. Slechts weinig Duitse restaurants 
konden beschouwd worden als reclame voor de beweging, vond 
men in Nederland. Ook in Frankrijk stond de gezondheid op de 
eerste plaats, hetgeen benadrukt werd door het hygiënistische

(53) karakter van het Brusselse congres van de IVU. Opvallend
werd in Frankrijk het grote aantal vegetarische artsen geacht; 
(54) in 1906 waren er onder de 800 leden 60 artsen.

In Zwitserland kwam naast de natuurgeneeskundige vereniging 
geen blijvende vegetarische bond tot stand. Vaak was er alleen 
plaats voor een gecombineerd vegetarische en natuurgeneeskundige 
vereniging, zoals in Oostenrijk en een aantal kleinere landen. 
Een enkele maal was de vegetarische organisatie verbonden met 
andere hervormingsbewegingen, zoals bv. in Griekenland met de 
esperantisten.

In de Verenigde Staten kwam geen nationale organisatie tot 
stand, hoewel er voldoende belangstelling voor het vegetarisme 
was om in 1904 een internationaal congres te organiseren in 
St. Louis. Het nabij gelegen sanatorium Battle Creek genoot 
ook in Europa bekendheid.

Bij vergelijking met de bewegingen in de omringende landen 
kan men zeggen, dat het Nederlandse vegetarisme steeds dichter 
bij de Engelse richting kwam te staan. Uit Duitsland werd reeds 
bij de oprichting spijt uitgesproken, dat de inspiratie voor 
de NVB uit Engeland kwam; de Engelse richting heette toen nog
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moeilijken verdedigbaar te zijn.

Ook met Engeland waren er echter verschillen. Reeds vermeld 
werd de irritatie over het openlijk hoog-burgerlijke karakter 
van de Engelse verenigingen met hun bazars en liefdadigheid 
zonder voldoende hervormingsdrang. De Engelse verenigingen 
waren echter ouder dan de Nederlandse; hier werd de NVB ook 
met de jaren minder op het winnen van 'bekeerlingen' gericht.
Opvallend is, dat in Nederland voor de eerste wereldoorlog 

de natuurgeneeskundige vereniging niet van de grond kwam.
Hoewel de geschriften van de Duitse vegetarische autoriteiten 

veel werden gelezen in Nederland en de natuurgeneeskundig
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De verschijning van het vegetarisme in Nederland valt samen 
met de doorwerking van de industrialisatie, die een snelle 
toename van het stedelijk proletariaat met zich meebracht. De 
onhoudbare toestanden, die zich hierbij voordeden, inspireerden 
een aantal burgers om zich op te werpen als redders uit de nood, 
waarbij men vaak een sterke identificatie met dit proletariaat 
opbracht. Het vegetarisme was hiertoe een van de vele mogelijk
heden.

De methoden van de socialistische partijen sloten voldoende 
aan bij de behoeften van het proletariaat om een massabeweging 
op gang te brengen, waarin zeer spoedig ook proletariërs een 
leidende rol gingen spelen. Hiernaast konden de niet-socialis
tische hervormers, die zich op direct met de volksellende ge
identificeerde misstanden richtten als drankmisbruik, ook een 
vaak algemeen aanvaard symbool leveren, dat in de emancipatie
strijd van de arbeiders een duidelijke betekenis kreeg.
De vegetarische beweging werd eveneens bemand door burgers, 

die hun sociale bewogenheid, hun schuldgevoelens over de sociale 
kwestie in een ijveren voor een oplossing omzetten. Deze oplossing 
werd in de eerste plaats gekarakteriseerd door haar individuele, 
onmiddellijke toepasbaarheid, ten tweede door haar eis een radi
cale breuk tot stand te brengen met de bourgeois-levensstijl.
Verenigingen als de NVB stelden hun leden in staat zich sociaal 

bewogen en actief te voelen zonder echter hun positie in de burger
maatschappij op te geven. Men liet de actie voor het ideaal van 
het vegetarisme over aan een aantal beroepsidealisten, die aan
zienlijk radicalere denkbeelden huldigden dan het merendeel der 
leden. Deze idealisten werkten op de schuldgevoelens van de leden 
door hun schilderingen van het vele werk, dat gedaan moest worden 
en door hun klachten over de geringe werkzaamheid van de leden. 
Deze schuldgevoelens konden echter door de leden weer makkelijk 
aan de niet-vegetarische maatschappij doorgegeven worden; zij 
zorgden er immers voor, dat de kleine groep idealisten haar werk 
kon doen. De idealisten waren door hun optreden voor deze vere
nigingen in staat zich van de gehate maatschappij af te keren 
en in een betrekkelijk comfortabel isolement de handen schoon
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te houden*

Voor de proletariër was de vegetarische heilsgedachte geen 
aantrekkelijk toekomstbeeld. Waar hij nooit voldoende te eten 
had gehad, was voor hem de combinatie van een soberheids-ideaal 
met een (lage) bevredigingsgrens van de materiële behoeften iets 
zeer vreemds. In de lagere klassen moet men de leden van de NVB 
dan ook niet zoeken.

Dat de NVB haar leden vooral uit de gegoede bourgeoisie recru- 
teerde, blijkt uit een beschouwing van de adressen, die we uit 
de ledenlijsten kennen. Het Gooi en de Hollandse duinenrij, de 
opkomende suburbane gebieden, waar de uit de steden wegtrekkende 
hogere inkomensgroepen zich vestigden, zijn naast de grote steden 
sterk vertegenwoordigd.

In Amsterdam wonen de leden in de 'gegoede' buurten; men vindt 
ze b.v. in de buurten rond het Museumplein en het Vondelpark (tot 
de Helmersstraat), aan de Nassaukade, de Weteringschans en de 
Amsteldijk, en ook in de 'gouden randjes’ van minder rijke buurten, 
b.v. rond het Oosterpark en het Sarphatipark. De traditioneel 
rijke buurten, zoals de grachtengordel, waar het stedelijk patri
ciaat zijn uittocht begonnen was, of de vrijstaande huizen in 
straten als de Koninginneweg ontbreken in Amsterdam, evenals de 
allerduurste dorpen (b.v. Wassenaar) onder de villadorpen.

Over de beroepssamenstelling van de leden van de NVB zijn weinig 
gegevens beschikbaar. De adressen wijzen in de richting van de 
hogere employé’s en de zelfstandige beroepen. Een in 1911 gehouden 
enquête onder de leden is niet in een rapport geresulteerd. Ook 
zijn de resultaten van deze enquête niet meer te achterhalen, 
evenmin als die van de in 1921 gehouden enquête, waar Ortt een

(1 ) rapport op baseerde, dat helaas niet zeer gedetailleerd is. 
Van de 1200 leden, die de NVB in 1921 telde, beantwoordden er 
543 de 34 vragen.

Bij de beroepen maakt Ortt slechts één onderscheiding, die echter 
wel kenmerkend is. De antwoorden op de vraag naar 'beroep, betrek-

(2) king of ambacht’ verdeelde hij in 398 ’intellectuelen, 76 'ar
beiders' en 69, "die tusschen de beide categorieën in staan". De 
vegetariërs voelden soms dezelfde teleurstelling over het uit
blijven van een arbeidersaanhang, als in het Leger des Heils
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heerste, getuige de uitspraak van Bramwell Booth in 1906, dat 
er in het Leger des Heils te weinig mensen actief waren uit de

(3) groep, waarvoor men werkte: het armste stedelijke proletariaat 
Dat de NVB geen kans had bij de arbeidersklasse blijkt ook uit het 
feit, dat in Amsterdam leden uit de arbeidersbuurten als de Jordaan, 
de Oostelijke Eilanden en de Dapperstraat volledig ontbraken, en dat, 
terwijl de mogelijkheid om dispensatie van contributie te krijgen zeer 
ruim was.
Hoewel er geen aanwijzingen bestaan, dat het ledenbestand in 

de eerste wereldoorlog drastisch van samenstelling is gewijzigd, 
moeten deze uitkomsten met voorzichtigheid bezien worden in het 
kader van dit betoog. Ortt vond echter juist één van de waarde
volle resultaten van de enquête het gegeven, dat het gemiddeld 
aantal jaren, dat de inzenders reeds vegetariër waren, vrij hoog

(4)was, namelijk 12 jaar.
Verwaarloosbare uitzonderingen daargelaten, kan men de vegeta

riërs dus rekenen tot de gegoede bourgeoisie met een vrij hoog 
opleidingsniveau. Tegen het levenspatroon van deze bourgeoisie 
zetten zij zich echter af, vooral tegen de overvloedige consumptie, 
die o.a. tot uiting kwam in de hogere eisen, die aan het voedsel 
gesteld werden.

"Stoffen, die een strelende werking op ons smaakorgaan uitoefenen 
specerijen, keukenzout, azijn, bouillon, koffie, thee enz. (....)

(5) zijn voor een goede voeding onmisbaar” , meende de schrijfster 
van een kookboek, waar tegen men in de VB protest aantekende. De 
vegetariërs gingen in tegen de veronderstelling, dat het eten 
smakelijk gemaakt moest worden, omdat men anders ’niet voldoende’ 
zou eten. ’Honger is de beste kok’, meende men; elke andere houding 
tegenover eten vond men immoreel.
Ook op ander gebied verwierp men de burgelijke levensstijl. Zo 

kan men de eis van de Rein Leven beweging (waarmee volgens de 
enquête een kwart van de leden instemde) om onderdelen van de 
burgelijke moraal op sexueel gebied letterlijk te volgen zien 
als een middel om afstand te nemen tot deze moraal.

De dwangmatigheid van de vegetarische eisen, van de verplichting 
om oud te worden, van de verplichting zo weinig mogelijk te con
sumeren en de lichaamskracht zo efficiënt mogelijk te gebruiken 
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neemt soms zulke vormen aan, dat men van dwangneurosen zou 
kunnen spreken. Waar Erich Fromm neurosen als een persoonlijke

(6)vorm van godsdienst beschouwt , mag van de vegetarische levens
wijze verondersteld worden, dat ze dikwijls een religieuze functie 
kon vervullen. De christelijke geboden, waarvan de naleving minder 
vanzelfsprekend werd, konden vervangen worden door de stricte eisen 
van de vegetarische levenswijze. De vegetarische eisen konden 
echter ook gehanteerd worden als een aanvulling op de christelijke 
leer, getuige het aantal predikanten, dat lid was van de NVB. 
Daar, waar de orthodox-protestantse leer nog een krachtige greep 
op de bevolking had, bestond geen behoefte aan het vegetarisme, 
zoals blijkt uit het zeer geringe aantal leden van de NVB op 
het platteland; het geheel ontbreken van leden in de provincies 
Noord Brabant en Limburg wijst erop, dat de Rooms-Katholieken nog 
geen steun buiten de kerk zochten. Het vegetarisme is hierin te 
vergelijken met de vrije jeugdbeweging; het ontbreken van orthodox- 
protestantse en katholieke jeugd in deze beweging licht Harmsen toe 
door te wijzen op het formeel anti-calvinistische, maar in feite

(7) geseculariseerd calvinistische karakter ervan
Christelijke gelovigen konden in een stroming als het vegetarisme 

hun minderwaardigheidsgevoelens ten opzichte van de wetenschap kwijt
raken, sceptici en agnosten echter hun ongeloof gaaf behouden zonder 
de troost van een heilsverwachting te hoeven missen. Wie geen heils
verwachting nodig had, kon op een of ander vlak in het vegetarisme wel 
een religieuze behoefte bevredigen. ’Men is, wat men eet’, het tot 
slagzin van vooral het Duitse vegetarisme geworden spreekwoord, kreeg 
door de vondsten van onderzoekers van de spijsvertering een zeer 
letterlijke betekenis. Om de hiermee strijdige voorstelling, dat de 
geest het lichaam beheerst (voorwaarde voor de vereiste morele 
volmaakbaarheid van de mens) te kunnen handhaven, reduceerden de 
vegetariërs het belang van hun levenswijze tot deze het karakter had 
van een geheel van magische voorwaarden, die geestelijke reinheid 
of religieus heil mogelijk moesten maken.

In vele opzichten eiste de vegetarische ideologie een letterlijk 
in praktijk brengen van de geboden van de christelijke ethiek. 
Door dit te doen waren de vegetariërs in staat de formele eisen
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van de hen omringende maatschappij tegen deze maatschappij te 
gebruiken. Ben vergelijkbaar mechanisme constateerde Romein in 
het anarchisme, dat de "uiterste consequentie van het eigen 
ideaal van vrijheid en verdraagzaamheid [was], het vaandel 
waaronder de bourgeoisie honderd jaar tevoren storm gelopen

(8)had tegen absolutisme van koning en kerkvorst’1
Het vegetarisme kon op verschillende manieren een gevoel 

van zinloosheid en onzekerheid wegnemen. Dat hieraan rond 
de eeuwwisseling bijzondere behoefte bestond, bewijst de 
bloei van de ’kleine geloven’ in deze tijd. In hoeverre het 
vegetarisme een specifiek verschijnsel van ’het breukvlak’ 
is, valt voorlopig niet uit te maken.
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frischheid van geest" door de overgang tot het vegetarisme. Felix 
Ortt, Rapport over de enquête 1921 van den Ned. Veg. Bond (1922) 
p. 7

(16) zie brochures Annie Besant en C.W. Lead-



(1) VB 13 (1910) pp. 279-280
(2) Joseph Salomonson, Anthroponomie [1902]
(3) het meest werd gebruikt: J.P. Müller, 

Mijn systeem
(4) Sophie Tresling, Stokpaardjes VB 17 (1914) 

pp. 55-60
(5) Petten en hoeden leiden tot kaalhoofdigheid, 

VB II (1901) p. 211; zie ook Perdeck (1967)
(6) vb 16 (1913), pp. 466-477
(7) cf. Het vraagstuk der serum-therapie, VB 

IV pp. 467-470
(8) vb 12 (1909) pp. 332-333; pp. 346-351; p. 419
(9) Nolthenius in een propagandaredevoering, VB 

14 (1911), p. 191
(10) vb II (1902), pp. 469-470
(11) Nederlandse Tuinstad Vereniging in wording, 

VB III (1905) p. 318. Ook in 1909 kwam deze vereniging niet van de 
grond.

(12) VB IV (1907) p.444
(13) vertaling door Felix Ortt (1900)
(14) Onze afstamming aan de hand van Dr. Louis 

Robinson, Darwinisme in de kinderkamer, uit: Vragen van den dag, 
januari 1908, VB 11 (1908), pp. 376-380

(15) cf Magnus Schwantje, Humanitaire ethiek 
(1910)

(16) Romein (1967) II. p. 217
(17) VB IV (1905) p. 1
(18) VB I (1900) p. 509
(19) Dr. Josuah Oldfield, overgenomen uit 'Herald 

of the Golden Age', VB II (1900), pp. 1-4
(20) VB 14 (1911), pp. 1-4
(21) Aan onze jeudige geestverwanten, D. de Clercq, 

VB III (1903) pp. 93-94
(22) Bezwaren en bedenkingen tegen het vegetarisme, 

weerlegd door Felix Ortt (1921), p. 4l
(23) VB I (1900) p. 553
(24) VB 16 (1913) p. 4
(25) b.v. Albert Perdeck, Eischt het vegetarisme 

opofferingen? VB 16 (1913) pp. 3-7
(26) VB 16 (1913) pp. 37-41
(27) Het open-ramen-dogma, VB 12 (1909),pp. 40-45, 

met protest VB 12 (1909) p. 96-97
(28) b.v. Dikke kleeren, VB 13 (1910), pp. 79-81
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(29) VB 11 (19O8) pp. 63-64, pp. 106-107
(30) VB 11 (1908) p. 150
(31) C.J.P(olak) ST(eenwijk) VB II (1901) 

p. 214
(32) Naar aanleiding van Alice B. Stockham,

Het hervormde huwelijk. Een middel tot verhoging der levensvreugde 
en tot veredeling van het menschelijke geslacht, VB II (1902) 
p. 290

(33) VB II (1901) p. 94, pp. 124-127
(34) VB I (1899) p. 325
(35) VB 14 (1911) p. 191

7.5. Noten bij hoofdstuk 5

(1) met antwoord in dezelfde stijl van mej. A.D. 
VB III (1904) pp. 132-134

(2) VB III (1903) p. 37
(3) b.v. voor C. Kriller, VB IV (1905) pp.XIII- 

XIV
(4) VB IV (1905) p. X; VB 22 (1919) pp. 198-202
(5) VB 16 (1913) p. 16, p. 474
(6) VB I (1897) p. 47
(7) VB II (1902) p. 470, verder in de jaarver- 

slagen.
(8) als zodanig genoemd: De Avondpost en De 

nieuwe Courant.
(9) VB I (1897) pp. 84-86
(10) VB 12 (1909) p. 278, Daniël de Niet.
(11) Natuurvriend III (1903) p. 107
(12) VB 12 (1909) p. 396)
(13) cf. Budd (1967)
(14) cf Gasman (1971)
(15) VB I (1899) p. 419
(16) VB I (1900) p. 645
(17) VB IV (1906) p. 171
(18) VB II (1903) pp. 587-589; reacties van enige 

aanhangers van Felke, pp. 626-629; Felke had geen ander verweer, dan 
dat de arts, die de sectie verricht had hem vijandig gezind was.

(19) VB II (1902) pp. 272-279 b.v., A.L. de Bont,
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hier echter klein en hadden door de relaties met Tolstoy nogal eens 
moeilijkheden met de politie. In 1913 en 1914 kwamen echter al 
Russische vegetarische congressen bijeen.

(51) A.O. Broadley, The vegetarian Church in 
Manchester, Compte rendu du congres végétarien La Haye (1913) 
pp. 87-92

(52) J.W. Wegkamp, VB IV (1906) p. 282
(53) VB 13 (1910) p. 255, Meyroos
(54) VB 15 (1912) pp. 1-2
(55) W.D. Koot, De vegetarische beweging in 

Nederland en Duitsland vergeleken. VB III (1905) pp. 422-424

7.6. Noten bij de conclusie

(1) Felix Ortt, Rapport over de enquête 1921 
van den Ned. Veg. Bond (1922). - Andere gegevens uit deze enquête 
wijzen op een zeldzaam zijn van de strenge vegetariërs; slechts 
19 dronken geen melk, 48 gebruikten geen eieren (p. 7). 229 ge
tuigden van een gunstige invloed van de overgang naar het vegeta
risme voor de gezondheid, waarvan 51 van zeer gunstige gevolgen. 
Hier werden dus propaganda-stellingen vrij algemeen door de leden 
onderschreven, wat uit andere antwoorden minder blijkt, b.v. uit 
de antwoorden op de vraag naar andere gevolgen ("Wijzigingen in 
levensbeschouwing, frischheid van geest e.d."). De antwoorden 
lopen sterk uiteen, maar dan de helft beantwoordde de vraag niet.

Waar de leden steeds een stellingname over de geheelonthouding 
afwezen, is het treffend, dat meer dan 90% nooit alcohol dronk. 
Hierbij valt op, dat de gemiddelde duur van de geheelonthouding 
hoger is dan van vleesonthouding, namelijk 18 tegenover 12 jaar. 
69 werden eerst vegetariër, daarna geheelonthouder, 343 omgekeerd, 
92 tegelijkertijd. Ruim 90 % bleek ook niet te roken. De conse
quentie, waarmee in 1921 de vegetarische levenswijze werd door
gevoerd, was in andere opzichten minder strict; de antwoorden 
over specerij-gebruik zijn vaag, gymnastiek werd niet algemeen 
beoefend. De natuurgeneeswijze werd door meer dan de helft als 
favoriete geneeswijze opgegeven; de formulering van de vraag: 
'Van welke geneeswijze zijt gij voorstander?’ maakt echter een 
conclusie over de mate, waarin de medische wetenschap verworpen 
werd moeilijk. 143 inzenders zeiden wel geen huisarts te hebben.



(2) ibid p. 2
(3) R. Robertson (1967) p. 97
(4) Felix Ortt, Rapport over de enquête 1921 

van den Ned. Veg. Bond (1922), p. 3
(5) VB 11 (1908) p. 275
(6) Erich Fromm (1967) p. 27
(7) G. Harmsen (1961) p. 365
(8) J. Romein (1967) II p. 220

De titel is ontleend aan het vegetariërslied, tekst Felix Ortt, 
muziek Hugo Nolthenius, dat als bijlage in januari 1913 bij de 
VB gevoegd werd.
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