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Rein Leven en Vegetarisme.
Vooraf laat ik gaan, wat door mij onder de beide woorden 

van mijn opschrift wordt verstaan.
Onder het Rein Leven-vraagstuk versta ik: het gebied 

van het geslachtsleven zoals dit op zichzelf en in verband 
met heel het overig leven, vanaf het standpunt der Rein 
Leven-beweging begrepen wordt. Dit standpunt houdt als 
hoofdmoment in: beheersing van het natuurlike door het 
geestelike. Hier wordt derhalve voor de algemene levens- 
ontwikkeling van de Mens erkend: de richting van vergees- 
teliking.

Onder vegetarisme versta ik: niets-eten van het gedode 
dier. Wellicht iets duideliker, alhoewel iets minder scherp 
geformuleerd: vleesloze voeding.

Na mijn artiekel in het Oktober-nummer 1913 van „Levens
kracht”, waarin ik zo zonder enig voorbehoud heb neerge
schreven, dat het een besliste Rein Leven-eis is, om vleesvoeding 
achterwege te laten, voelde ik enigszins de verplichting op mij 
rusten om, zodra de gelegenheid zich daartoe voordeed, 
allen wien het Rein Leven-standpunt, ja ruimer nog, het 
streven naar een reiner leven ter harte gaat, méérdere ge
gevens voor te zetten, ter staving van mijn uitspraak, dan 
het mij daar ter plaatse toen mogelik was en geschikt voorkwam.

Op de laatste Algemene Vergadering der Rein Leven-be
weging, 18 Januari 1914 te Haarlem, heb ik daaraan dan 
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ook gevolg gegeven. Een uitbreiding en een afronding van 
het daar toen uitgesprokene heb ik hier tans op papier gesteld.

Om te beginnen dien ik er dan nog eens op te wijzen, dat al 
wat ik zeggen ga voor mijn persoonlike verantwoording blijft.

De Koninklik Goedgekeurde Vereniging, genaamd „Rein 
Leven Beweging”, is derhalve niet verantwoordelik voor mijn 
uitspraken. Wat zoveel zeggen wil als dat de Rein Leven
beweging aan haar lidmaatschap niet de eis noch de voor
waarde verbindt van vegetariër te moeten zijn, evenmin als 
van geheelonthouder te moeten zijn.

Voor het lidmaatschap van deze Vereniging wordt alleen 
gevraagd de verklaring dat men ernstig streeft naar een reiner 
leven. Voorwaarde dus alleen het oprechte, bewuste streven, 
dat in ons eigen leven en in het leven der mensheid het 
geestelike steeds volkomen heerschappij voert over het na- 
tuurlike en bezield-zinnelike.

Van welke graad of sterkte dit streven nu moge zijn bij 
ieder afzonderlik lid, daarnaar wordt door de Vereniging 
ten opzichte van het lidmaatschap niet verder gevraagd.

Maar daarom is het allerminst van belang ontbloot, wat 
dat streven voor ieder onzer inhoudt.

Niet alleen hoe krachtig streven wij, in prinsipiële zin be
doeld, maar ook van grote betekenis is de vraag: hoe streven 
wij naar een reiner leven. M.a.w. welke middelen bezigen 
wij daartoe.

Blijven soms niet — uit onbekendheid — zeer krachtige 
middelen ongebruikt? Nog sterker uitgedrukt: is het niet 
best mogelik, dat wij zelfs bij ons eerlik pogen om een 
standpunt te benaderen en door anderen te doen benaderen, 
als bijv, in de Beginselverklaring der R. L. B. staat uitgedrukt, 
een levenswijze nog volgen, die in een zeker opzicht juist 
de beheersing onzer zinnelike neigingen in de weg staat? 
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Zou dat zo vreemd zijn? Zijn wij niet allen kinderen van 
onze tijd? En is deze tijd niet in een periode van „over
beschaving” d.w.z. ontaarding, afwijking van normaal men- 
selik leven? Wordt de levenswijs der meesten niet gemaakt 
naar het gangbare patroon van de algemeen in zwang zijnde 
gewoonten en gebruiken? En daaronder zijn er immers 
zulke verderfelike, lijnrecht met de Menselike aard in strijd! 
Ik noem nu alleen de drinkgewoonten. Maar het is genoeg. 
Want het kan u nu reeds begrijpelik genoeg voorkomen, 
hoe zelfs zeer velen van de meest ernstige en overtuigde 
Rein-Leven-mensen er nooit bepaald over hebben nagedacht, 
dat hun voedingswijze, overeenstemmend met de algemeen 
toegepaste voedingswijze, hun streven naar een reiner leven 
aanmerkelik benadeelt, hoe hun vleesvoeding en wat daarbij 
behoort de geslachts-centra onnatuurlik prikkelt en hoe in 
’t algemeen gesproken zij daarmee een abnormale voedings
wijze volgen, die bij de mensen van dit geslacht reeds van 
vóór hun geboorte een slechte en noodlottige uitwerking 
oefent en een overprikkeling van de geslachtsdrift veroorzaakt, 
die de vruchtbare groeibodem uitmaakt, waarin het seksuele 
leven der volkeren haar wortels vastzet.

Aanleiding genoeg voor mij om allen die het ernstig menen 
met een streven naar een reiner leven, tot nadenken te prikke
len over het zo juist genoemde verband van hun voedingswijze 
met hun streven naar een gezond en normaal geslachtsleven.

Want dit punt behoort tot de zeer gewichtige in onze 
strijd. Wij houden de wereld en ons zelf vóór: een hoog 
ideaal. Onherroepelik klinkt en moet klinken — in tal van 
gevallen — de zedelike eis van geslachtelike onthouding. 
En wat horen wij dan? „Gij kunt gemakkelik die eis stellen, 
maar hoe ze na te komen in de praktijk des levens, wan
neer de natuur zo sterk spreekt!” Dat krijgen wij te horen 
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als het gaat over „Nieuw-Malthusianisme”. Dat krijgen wij 
te horen, wanneer men even openhartig als Bernard Canter 
over de prostitutie spreekt en ten opzichte waarvan wij zelf, 
als het om de juistheid van feiten zal gaan, moeten erkennen 
dat — in ’t algemeen gesproken — de mannen van tegen
woordig het niet zonder de prostitutie kunnen stellen. Want 
dat is een feit dat niet te lochenen valt. Denk slechts aan 
dit éne: het ontzettend verbreid zijn der geslachtsziekten. 
En denk dan nog aan de leeftijd der „gevallen mannen”.

Wie kennis heeft genomen van de inhoud van het orgaan ') 
der Rein Leven-beweging of van de door haar aanbevolen 
geschriften weet dit. En men dient zulks ook te weten, daar 
men anders niet verantwoord is tegenover het opgroeiende ge
slacht. Met enige weinige aanduidingen zal ik hier volstaan. 
Voor meerdere inlichtingen is men bij de Rein Leven-bew. 
aan een betrouwbaar adres. Overbodig is het allerminst deze 
te vragen. Want telkens opnieuw blijkt mij, hoe door velen 
de omvang en diepgang der venerise ziekten schromelik 
onderschat wordt, zeer tot schade van de Jongeren in de 
eerste plaats, die recht hebben op onze voorlichting en onze 
zedelike steun, juist in die moeilike tijd hunner overgangs
jaren.

Alleen in Berlijn komen ieder jaar 5000 nieuwe gevallen 
van syfilis voor. Bij de Nederlandse Mariene in Indië is 
het derde deel der manschappen veneries besmet. In En
geland jaarliks 7000 sterfgevallen alleen tengevolge van para- 
syfilietise1 2) aandoeningen. Te bedenken hebben wij, hoe 
drie kwart der onvruchtbare huweliken dit zijn tengevolge 
van een geslachtsziekte.

1) „Levenskracht”. Verschijnt maandeliks, adres v. Red. en Adm. te Soest.
2) Op syfilietise bodem ontstaan,
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Dr. Blaschko deelde op ’t 4e Intern. Kongres voor Ver- 
zekeringsgeneeskunde mede, dat in de grote steden de ver
breiding van de syfilis voor de gegoede kringen, bij een 
10-iarig zogenaamd coelibaat — (d. w. z. na een ongehuwd 
blijven tot op ongeveer 30-jarige leeftijd) — reeds op minstens 
20 a 25 °/0 moet worden geschat.

Prof. Irving Fisher vermeldt in zijn „Report on National 
Vitality” ’) dat ongeveer 70 % van alle arbeid door spesia- 
liteiten voor vrouwenziekten verricht, veroorzaakt wordt door 
gonorrhoe. In verband met deze zelfde ziekte valt te noemen, 
dat in Duitsland jaarliks 30000 kinderen door besmetting blind 
worden. Terwijl de Amsterdamse arts Dr. H. Pinkhof in 
zijn vlugschrift „Geslachtsziekten en hare voorkoming” ver
meldt, dat in onze steden 80 van de 100 jonge mannen 
door deze ziekte zijn aangetast, hetgeen overeenstemt met 
opgaven uit andere landen.

En denk dan nog aan de leeftijd der „gevallen mannen”. 
Ongeveer 5 jaar geleden is door de „Deutsche Gesellschaft 
zur Bekampfung der Geschlechtskrankheiten” een onderzoek 
ingesteld bij 1800 jongelui, die de gymnasia en Realschulen 
van Bohemen hadden afgelopen en toen bleek dat 8 % 
d.w.z. 144 van de 1800 aan geslachtsziekten leden.

Voordat ze dus reeds student waren! Is het niet verschrik- 
kelik? Zo jong reeds in de giftige klauwen der prostitutie 
terecht gekomen te zijn.

Maar dit onderzoek is allerminst een uitzondering.
Want op de uitslag van een omvangrijke statistiek uit 

gegevens van Dr. Alfred Fournier betreffende syfilis-gevallen, 
laat Dr. Iwan Bloch2) deze uitspraak volgen: „De syfilis

1) Bulletin 30. Washington, Government Printing Office, 1909, pag. 94.
2) Das Sexualleben unserer Zeit in seinen Beziehungen zur modernen 

Kultur, 1907 S. 406.
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valt tegenwoordig inderdaad te beschouwen als een ziekte 
van de onervaren jeugd."

Ten duidelikste kan dit ook blijken uit een andere en
quête. ') Ze werd gehouden in de winter van 19.11 te Mün- 
chen onder de studenten uit Rusland, van wie de over
grote meerderheid uit Joden bestond. Het waren meest 
zoons van handwerkslieden, handelsbedienden, kooplieden 
en klein-industriëlen. Verreweg de meerderheid van de in
gekomen antwoorden hield in: een plegen van geslachts
gemeenschap in ongehuwde staat. De eerste maal dat zulks 
plaats vond was bij 19 studenten tussen 21 en 25 jaar, bij 
66 jongelui tussen 18 en 20 jaar, bij 59 jongelui tussen 15 
en 17 jaar en bij 14 jongelui tussen 12 en 14 jaar.

Om nu maar te besluiten met een gegeven uit eigen land, 
de volgende uitslag van een onlangs gehouden enquête on
der mariene-schepelingen, meegedeeld in de Algemene 
Vergadering, op 15 Maart 1914, van de „Bond voor Minder 
Marinepersoneel”: „Van 200 vraaglijsten kwamen er 142 
ingevuld terug. Van die 142 waren 106 jongelui, die al eens 
ziek waren geweest, 57 waren op 20 jaar en jonger voor 
het eerst geinfecteerd, één zelfs op 15 jaar.”

En die jonge mannen, ja die jongens, zijn niet zo slecht, 
zijn niet allen verstoken van fijnere gevoelens, van hogere 
neigingen, van ideale strevingen. Ze doen het niet omdat 
ze dat nu verkiezen, omdat ze dat zo graag willen. Bernard 
Canter schreef zelf in bedoeld artiekel in „De Groene” (De 

2): „De grote massa der mannen, die onge-

1) Meegedeeld in het „Zeitschrift zur Bekampfung der Geschlechtskrank- 
heiten” 1912 No. 2.

2) 24 en 31 Aug. 1913. Zie o.a. „Een vergeten faktor”, Levenskr. 7e. 
Jrg. blz. 179.
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huwd zijn, zien zich, het meerendeel met tegenzin ') gedwon
gen zich af te geven met de courtisane”.

Bijna allen zijn de eerste maal door hun vrienden en de 
alkohol er toe gebracht, in een toestand van lichte aange- 
schotenheid, wat Prof. Forel met statistise sijfers heeft ver
meld. En toen die weg voor hen was geopend, is voor de 
meesten telkens een nederlaag gevolgd, omdat zij als kinderen 
van deze tijd geslachtelik zo overprikkeld waren, dat voor 
voortdurende beheersing van hun natuurlik leven, hun geeste- 
lik leven nog niet opgewassen bleek.

Voordat het zover kwam, is er bij velen hunner gestreden 
om toch staande te blijven, gestreefd naar een reiner leven. 
Maar gestel en omgeving — gevolg van een averechtse 
voeding en opvoeding — hebben het hun te zwaar gemaakt. 
Alkohol, vleesvoeding, eieren en tal van prikkelende invloeden 
(lektuur, toneel, kinema’s, gesprekken, enz.) die door keelgat 
en zintuigen zijn binnengekomen, hebben een overprikkeling 
van de geslachtsdrift te weeg geroepen. Daartegen waren zij 
niet opgewassen.

En hoevelen zijn er niet onder hen, die van prostitutie 
zijn vrij gebleven, die slechts hebben te spreken van een 
gelukkige kans. Menigeen onzer, vooral van de ouderen, zal 
dit ten opzichte van zichzelf ook wel beämen.

Laat ons deze zijde, die het seksuele vraagstuk toch ook 
heeft, en die heel gewichtig is, en waar wij misschien wel 
eens te licht overheen lopen, op ’t ogenblik onder het volle 
licht naar voren laten springen.

Met de macht van de geslachtsdrift in de mens, vooral 
in de man van de moderne kuituur valt waarlik niet te 
spotten. Men mag haar wel heel hoog aanslaan. Juist doordat

1) Kursivering van mij. 
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er sprake is van een algemene overprikkeling, wordt er heel 
wat meer kracht vereist om haar in toom te houden en te 
beheersen, dan anders het geval zou zijn bij een normale 
natuurlike toestand.

Laat niemand hier bogen op eigen kracht voordat hij aan 
’t eind van zijn leven is. Met recht is hier van toepassing 
het Bijbelwoord: Wie staat, zie toe dat hij niet valle. En 
wie zich sterk weet en zich sterk toont op dit gebied, heeft 
nog te bedenken, dat hij bij verhoogde geslachtsdrift méér 
van z’n levenskracht, van z’n vitale energie nodig heeft voor 
die beheersing om hetzelfde resultaat te bereiken als bij 
een normale geslachtsdrift. Die meerdere energie is als 
krachtsverspilling te beschouwen. Hoeveel beter kon die 
voor andere levensdoeleinden van fysise of psychise aard 
worden aangewend.

Maar wie zich zo sterk betonen, zullen voorlopig nog 
wel uitzonderingen zijn.

De overgrote meerderheid heeft te dezen opzichte een 
harde strijd te voeren.

Na zoéven de prostitutie genoemd te hebben, noem ik 
nu nog daarbij de onanie, de zelfbevlekking. Op zichzelf 
een nieuwe bron voor overprikkeling van de geslachtsdrift 
op een leeftijd, dat er nog in geen jaren van geslachtsrijp
heid sprake kan wezen.

Nu ik aan dit punt toe ben, laait het oude vuur weer in 
mij op. De aan-zichzelf-over-gelaten-heid in een twijfel-vage 
en beangstigende toestand van te weten iets verkeerds te 
doen en er met al z’n worstelen niet van vrij te kunnen 
komen, telkens op nieuw weer te vallen, alle ontzag voor 
zichzelf te verliezen, en alle gevoelens van wanhoop en 
vertwijfeling, oprijzend in zulk een lijdend jong-mense-zieltje, 
en ontzenuwend en energie-verlammend werkend — dat 
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schuwe leed van de talloos velen die het slachtoffer zijn 
van zelfbevlekking, is een der voornaamste drijfveren geweest 
voor de in-het-leven-roeping der Rein Leven-beweging, nu 
al weer een 13-tal jaren geleden.

En ook deze strijd bij de jongeren, en de aller-jongsten, 
zoals iedere strijd tegen de sterk-sprekende seksuele neigingen, 
heeft méér nodig dan de verbreking van het noodlottige stil
zwijgen — hoe belangrijk en noodzakelik ook — heeft méér 
nodig dan tijdige aanbrenging van juiste kennis omtrent het 
geslachtsleven — hoe belangrijk en noodzakelik ook — heeft 
nodig aanbrenging van zedelik besef, van. wilskracht en 
geestkracht, maar wegneming van wat tot ont
aarding van natuur en zinnen leidt. En tot dit laatste behoort 
naast alkoholgebruik: de vleesvoeding. Want vleesvoeding 
werkt geslachtelike overprikkeling in de hand en leidt er 
rechtstreeks toe. Daarom is het een besliste Rein Leven-eis 
om vleesvoeding achterwege te laten.

Waar deze strijd voor de meeste mensen nog hopeloos 
blijkt, waar de macht der zinnelikheid de meeste mensen 
nog de baas blijft, waar zelfs tal van goed-willenden, naar 
reinheid-strevenden tegen hun zin het onderspit delven en 
waar bijna ieder in eigen leven zich bewust is geworden 
dat met die macht niet te spotten valt, — daar moet een 
overtuigd Rein Leven-mens wel tot de erkenning komen, 
dat alle ten dienste staande middelen nodig zijn bij deze 
algemene toestand van geslachtelike overprikkeling, bij de 
seksuele nood waarin het mensdom heden ten dage in de 
moderne kultuurstaten verkeert.

Tot die middelen behoort ook de toepassing van een 
natuurlike, zo-genoemde vegetarise voeding.

Hierbij sluit zich geheel aan wat de heer Tluchor uit 
Weenen betoogde op het 2e Intern. kongres v. Schoolhy- 
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giëne 1), namelik dat de geslachtelike afdwalingen der kin
deren voor het grootste gedeelte het gevolg zijn van slechte 
opvoeding. De grote oorzaak van seksuele zonde ligt in 
het niet geregelde leven van vele famielies. De seksuele 
afdwalingen moeten bestreden worden, enerzijds door een 
natuurlike voeding en door onthouding van alle prikkelende 
spijzen en dranken, anderzijds door zedelike en godsdien
stige lering.

Niet onaardig hierbij te laten horen een pioniers-woord 
uit het laatst der achttiende eeuw, van gelijk beginsel. Het 
is uit de Makrobiotiek 2), in 1796 geschreven door Dr. C. 
W. Hufeland.

„Het zij mij hier vergund, ten nutte van mijne jonge 
Medeburgeren eenige der beproefdste middelen, ter onthou
ding en vermijding van den minnehandel buiten den echt, 
op te geven, welker vermogen om de kuischheid, geduurende 
de gevaarlijkste tijdvakken der jeugd, te bewaren, ik uit 
ondervinding ken.

1. Men leve maatig, ontzegge zich het gebruik van zulke 
dingen die sterk voeden, veel bloed maken, en prikkelend 
zijn: bijvoorbeeld, veel vleesch-spijs, eijeren, chocolade, 
wijn, specerijen.

2. Men neme dagelijks veel beweging............
In ’t kort, in deze twee woorden, vasten en arbeiden, is 

de groote tooverkracht gelegen tegen de aanvegtingen van 
dien, boozen geest.

3. Men verschafte werk aan den geest, en wel met eenig- 
zins ernstige afgetrokken onderwerpen, die hem van de 
zinlijkheid afleiden. — — —.”

1) Londen, 5—10 Aug. 1907, 10e afl.
2) Vertaald in 1799 door W. J. Heppe, Stads Med. Doctor te Kampen, 

in 2e oplaag in 1803 verschenen bij Johannes Allart te Amsterdam.
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Maar niet alleen om des mensen natuurlike ontwikkeling een 
normaal en gezond beloop te verzekeren, valt het vegetarisme 
als een krachtig helper te beschouwen, doch bij de tegen
woordige staat van geslachtelike geslachts-ontaarding moeten 
wij wel in de eerste plaats de toepassing van het vegetarisme 
aangrijpen als één der machtige en onmisbare middelen in 
de grote strijd, ons opgelegd door de algemene seksuele nood, 
waaronder allerwege het mensdom gekromd ligt.

Doch het vegetarisme staat nog onder het teken van het 
lekendom. Derhalve heeft het nog geen besliste hulp te ver
wachten van offisiële zijde, noch van de openbare mening. 
De offisiële wetenschap toch ziet het vegetarisme nog niet 
voor vol aan d.w.z als een zeer geschikte en te verkiezen 
voedingswijs, om heel niet te spreken van de voor de mens 
aangewezen voeding. Waar het vegetarisme voor doorgaat? 
Over ’t algemeen nog steeds voor een eigenaardige uitwas bij 
mensen van de „moderne richting”, voor een eenzijdige over
drijving van tot-„de-natuur”-terugkerenden, als reaksie tegen 
niet te lochenen overmaat en misbruik; in één woord : het 
wordt aangezien en dus behandeld als een apartigheidje.

Waar dit geldt voor het vegetarisme op zichzelf, geldt 
dit in hogere mate nog voor het hier bedoelde verband met 
het Rein Leven-vraagstuk.

Want waar men het vegetarisme dan nog behandelt als 
een „apartigheidje”, daar behandelt men de dingen van 
het geslachtsleven maar liever helemaal niet. Dat vindt men 
minder fatsoenlik, gevaarlik ook, en niet te verkiezen. En 
het mag zeker wel tipérend heten, dat zelfs in Nederland 
het algemene orgaan van de geneeskundigen — van de artsen 
dus die dageliks in hun praktijk met sexualia te maken 
hebben! — dat het „Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde” 
angstig waakt om op dit gebied, indien enigszins mogelik 
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iedere publikatie uit haar kolommen te weren. Zo wordt helaas 
nog de wetenschappelike leiding onthouden en de vrije vak
studie belemmerd in het vaktijdschrift van gestudeerden in 
de medise wetenschap.

De leken zullen hier weder de stoot geven, zowel wat 
dit laatste als wat het vegetarisme betreft. Zo is het immers 
ook met het alkoholvraagstuk gegaan. En dan zal men later 
ook van die zijde, van heren dokters en professoren, die 
vaak met uitspraken voor den dag komen, niet op grond 
van eigen wetenschappelik onderzoek en zelfstandige vak
studie, maar als de mens, achterlik in zedelike en religieuze 
ontwikkeling, dan zal men later ook van die zijde iets deug- 
deliks kunnen vernemen over hei verband tussen vegeta
risme en geslachtsleven.

Want ook in Duitsland, waar men al lang boven die Neder
landse schroom uit is, en waar stelselmatig een seksolo- 
gise vakwetenschap beoefend wordt, treft men toch in het 
nieuwe standaardwerk op dit gebied van 1912, het „Hand- 
buch der Sexualwissenschaften” 1) onder redaksie van Dr. 
Albert Moll van Berlijn, nog niets over dit verband aan, 
zelfs niet in 'het hoofdstuk over de spesiale gezondheidsleer, 
waar een halve bladzijde van twijfelachtig gehalte het nog 
zeer achterlike standpunt van deze geleerde tegenover het 
alkoholvraagstuk doet kennen. Niet te verwonderen, dat hij, 
om het zo eens uit te drukken, aan het besef van de be
tekenis van het vegetarisme nog niet toe is. Zelfs waar hij 
het heeft (blz. 626) over middelen ter bestrijding der onanie 
volstaat hij met in een paar regels te zeggen, dat er nog 
wel veel andere voorschriften gegeven worden, o.a. het ver
bod van vleesvoeding, die echter meer door de traditie ge-

1) Leipzig, Verlag von F.C.W. Vogel 1912. 
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heiligd worden dan op enige grond berusten en van wier 
invloed niets bewezen is.

In dat opzicht heeft deze toonaangever op offisiëel weten- 
schappelik gebied het in 10 jaar nog niet verder gebracht 
dan Dr. Hermann Rohleder, die met zijn werk „Die Mas- 
turbation” 1) op dit gebied als autoriteit geldt en zelfs niet 
met één woord over het vleesloos diëet rept.

Maar wat dan later nog eens ten gehore gebracht zal 
worden door de offisiële mannen der medise wetenschap 
als algemeen-gangbare opvatting, daar moge dan een volgend 
geslacht van genieten. Laten wij die nu leven, tenminste 
ons voordeel doen met datgene wat ons op deugdelike 
gronden als betrouwbare kennis reeds nu ten dienste staat.

En tot vaststelling van de gunstige invloed die het vege
tarisme uitoefent op het geslachtsleven en die het tot een 
onontbeerlike bondgenoot maakt bij alle Rein Leven-arbeid 
en tot een krachtig helper voor ieder die oprecht streeft 
naar vergeesteliking in eigen leven, staan ons toch nu reeds 
voldoende gegevens ten dienste.

Als zodanig mogen dan dienen de volgende uitspraken 
van wetenschappelike onderzoekers en van deskundigen op 
dit gebied.

Dr. med. Siegfr. Möller, in zijn werk „Wege zur kör- 
perlichen und geistigen Wiedergeburt”2) een grote plaats 
inruimend aan de voedingsleer van Dr. Alexander Haig, 
laat o.a. op een aanhaling van deze geleerde volgen: „Daar 
aldus tengevolge van de verkeerde levenswijze der beschaafde 
menschheid het bloed met urinezuur overvuld wordt en er 
een hooge bloeddruk heerscht, die de geslachtszenuwen

1) Fischer's Med. Buchhandlung, H. Kornfeld, Berlin W. 35 2e Aufl. 1902. 
-) Alte und neue bewahrte und begründete Methoden zur Wiedererlan- 

gung der Gesundheit 2e Aufl. 1906. Verlag von Otto Salie, Berlin W. 30. 
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prikkelt, komt dan ook bij de beschaafde menschheid een 
uiterst verhoogde geslachtelijke prikkelbaarheid voor. Deze 
overprikkeling is het, die tot de meest verschillende uit
spattingen leidt en in elk geval bevrediging zoekt, welke 
zij, zoo op geen andere wijze, in de prostitutie vindt; zoo- 
dat zij zoowel hiervoor als ook voor de besmettelijke 
geslachtsziekten mede verantwoordelijk is.”

„Het spreekt van zelf dat door overmatig geslachtsgenot 
de zenuwkracht vroegtijdig uitgeput raakt en de ontwikkeling 
van neurasthenie (zenuwzwakte) in de hand gewerkt wordt. 
Dienovereenkomstig volgt dan. ook bij velen na langer of 
korter tijd een verslapping der geslachtskracht, die tot een 
vroegtijdige algeheele uitputting ervan, tot impotentie of 
sexueele onmacht, leiden kan.

„Zeer bizonder noodlottig wordt echter vaak de gemakkelijke 
prikkelbaarheid der geslachtssfeer voor het jonge groeiende 
organisme. Dit wordt maar al te licht daardoor tot vroegtijdige 
en abnormale in ’t werk stelling der geslachtsorganen, tot 
onanie, geleid, ’t welk een zeer verbreid kwaad onder de 
beschaafde volken van alle tijden was, en ook in onzen tijd is.

„Van verschillende zijden is de verderfelijke invloed van 
dit kwaad voor de toekomst der individuen zoowel als van 
geheele volken, zoowel in lichamelijk als in geestelijk opzicht, 
voldoende erkend en aan het licht gebracht. De Wiesbadensche 
arts Dr. Damm heeft zelfs de algemeene ontaarding der be
schaafde volken tot dergelijke geslachtelijke fouten der jeugd 
en geslachtelijke uitspattingen der volwassenen teruggebracht, 
en op zijn aansporing is een „Orde voor Regeneratie” (weder
geboorte) gevormd, die over deze gewichtige levensvragen 
opheldering verspreidt en daardoor hulp verschaffen en voor 
een wedergeboorte den weg banen wil. Hoezeer wij ook 
overtuigd zijn van de juistheid der leer van Dr. Damm 
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aangaande den noodlottigen invloed der zinnelijke zonden 
op het geheel der menschelijke ontwikkeling, en alle ophel
dering in deze richting toejuichen, zoo is helaas van deze 
pogingen weinig te verwachten zoolang men de zinnelijke 
fouten als beginoorzaak beschouwt en niet als voortvloeiende 
uit den stoffelijken lichaamstoestand.

„Trouwens alle preeken, alle vermaningen tegen deze moreele 
fouten hebben naar verhouding slechts weinig gebaat en 
zullen ook in de toekomst weinig kunnen baten. Want het 
door verkeerde voeding vergiftigde bloed, de door stofwis- 
selingsproducten doordrongen zenuwen en organen, en de 
onder hoogen bloeddruk staande zenuwcentra doen de mo- 
reele fouten in zekeren zin noodwendig ontstaan, men kan 
haast zeggen ondanks den wil van het slachtoffer. Het sterke 
organisme en de sterke wil verdedigen er zich wel tegen en 
overwinnen ook min of meer de ontstane benadeeling, maar 
de zwakke wordt daaraan óf geheel onderworpen, óf hij 
draagt de wonden van dezen strijd, die slechts zeer moei
lijk heelen, door zijn verdere leven mede. Is het vat echter 
rein, dan zal ook de inhoud niet verontreinigd worden, en 
vergiftigen wij niet het lichaam met de afvalproducten van 
dierlijke stofwisseling, dan zal ook de ziel rein blijven, 
en lichaam en geest zullen die harmonie vertoonen, welke 
slechts de weerglans der in ons wonende Godheid is.” 1)

Dr. Haig zelf schrijft: „Er is verband tusschen de toe
standen van hoogen bloeddruk met lichamelijke en geestelijke 
afmatting en de onanie-daad, doordat deze daad in die toe
standen verlichting brengt en dus een aansporing is om 
haar tot dit doel uit te oefenen. Ik geloof daarom dat wij 
er goed aan zouden doen hiermede in zulke gevallen rekening

) Levenskracht, maandblad voor reiner leven, Soest, le Jg. blz. 24 vgg. 



18

te houden.” Dat wil dan volgens hem zeggen: om de zie- 
kelike storing, welke in de bloedsomloop bestaat te behan
delen, voornamelik door een passende voeding, die o. a. 
geheel vleesloos dient te zijn.

Geheel in overeenstemming hiermee is de uitspraak van 
Dr. med. Ernst Winkler: „Krachtens z’n hoog eiwitgehalte 
en de prikkelende bestanddelen die slechts het vlees eigen 
zijn, heeft dit een grote inwerking op de geslachtsdrift. 
Daarom alleen reeds is het vlees geen voedingsmiddel 
voor onze kinderen; het werkt geslachtelike vroegrijpheid 
in de hand, noodlottige prikkeltoestanden (onanie) en de 
vorming van geslachtelike verkeerdheden (perversiteiten).”

Aan het genoemde werk van Dr. Möller zijn nog deze 
beide uitspraken ontleend. De eerste is van de Schotse arts 
Dr. Keith en luidt: „Ik heb lange jaren in mijn particulier 
leven veel gedaan, wanneer ik er slechts gelegenheid toe 
had, om aan vaders en moeders de gevaren duidelijk te 
maken, welke voor de kinderen ontstaan wanneer men hun 
natuurlijke hartstochten vóór den tijd opwekt; maar zeden 
en gewoonten hebben zooveel macht, vooral in de hoogere 
maatschappelijke lagen, dat ik vaak het gevoel had dat mijn 
bemoeiingen vergeefsch waren. De grond van het kwaad 
wordt vaak te huis gelegd, maar het foutieve stelsel bereikt 
zijn toppunt in de meesten onzer openbare scholen en in
richtingen voor onderwijs en opvoeding, in welke de jeugd 
ver van den huiselijken invloed staat en met oudere kame
raden in aanraking komt, wier slechte omgang hen spoedig 
op denzelfden trap brengt. De aanwezigheid van slechte ge
woonten in zulke scholen is aan de leeraars wel bekend, 
en zij trachten alle mogelijke maatregelen daartegen te ne
men. Zelfs wanneer zij de waarheid weten, vereischen toch 
mode en gewoonte zoo dringend een krachtige voeding, dat 
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zij zich aan de heerschende gebruiken moeten onderwerpen. 
Maar slechts weinigen weten de ware oorzaak van het kwaad, 
en van een eenvoudiger voeding als middel tot verbetering 
zullen slechts zeer weinigen een vermoeden hebben. Zij 
meenen dat zij het temperament der jongens den vrijen 
loop moet laten en hun kracht, moed en zelfvertrouwen 
opwekken door ze ten zeerste tot lichaamsoefeningen, spelen 
in de open lucht en veelvuldig baden in koud water aan 
te moedigen, waarmede echter ten slotte een onnoodig ver
bruik van energie en lichaamskracht gepaard gaat.

„Slechts diegenen welke tot volle rijpheid komen, kunnen een 
juist gebruik van de geslachtsorganen maken. Wanneer deze 
echter vóór den tijd geprikkeld worden, kan er slechts een 
verkeerd gebruik van worden gemaakt; en deze vroegrijpheid 
is een gevolg daarvan, dat men in de jeugd te veel vleesch- 
voeding geeft. Straf volgt noodzakelijk op iedere wet die 
overtreden wordt, zelfs wanneer dit ook slechts uit onwetend
heid geschied is. Het is een treurige gedachte, dat zoovelen 
onzer beste jongens, vooral uit de hoogere kringen, aan een 
voedingswijze onderworpen zijn, die het hun zeer moeilijk 
maakt een natuurlijk en rein leven te leiden. — Een school
hoofd was overtuigd dat „krachtige” voeding de oorzaak 
van veel kwaad was, maar onder de omstandigheden waarin 
hij zich bevond, kon hij niets doen om dit te verhelpen. 
Een twintigtal jaren later zeide dezelfde onderwijzer tot een 
mijner vrienden, die hem gevraagd had wat uit al de fat
soenlijke jongens geworden was die hij onder zijn hoede 
gehad had: „De helft ervan is naar den duivel.” — Het 
onderwerp is weliswaar pijnlijk, maar desniettemin gewich
tig. Ik zou het niet hebben aangeroerd, zoo ik er geen ge
neesmiddel tegen had aan te bieden. Bij een eenvoudig 
dieet is het wel mogelijk dat de jeugd op den verkeerden 
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weg gaat; doch bij een weelderige levenswijze, en meteen 
goede maag gezegend, kan zij echter onmogelijk daaraan 
ontkomen.”

De twede uitspraak is van de Engelse filoloog Eustace 
Miles, vermaard sportman, voorkomend in zijn werk „Muscle, 
Brain and Diet”:

„In de scholen bestaat sinds lang een schrikwekkend 
vraagstuk, een etterende zweer, welke voor het publiek ver
borgen gehouden wordt, doch desondanks aanwezig is. Ik 
heb groote scholen gekend, waarin de onzedelijkheid regel 
en geen uitzondering geweest is. Het is slechts de onder
drukking der waarheid, waardoor het publiek het besef mist 
hoezeer dit onheil verbreid is; en zijn uitwerkingen —wie 
kan die optellen ? Het betreft hier niet zoozeer een ondeugd, 
die men opzij moet schuiven omdat zij aanstoot geeft, maar 
een ondeugd, waartegen men, om de onheilen die zij te
weegbrengt, hulp moet zoeken. De voornaamste methoden 
daartoe waren tot dusver: a. wegjaging van de school na 
de ontdekking; b. vermaningen aan de goede jongens 
om hun moreelen invloed uit te oefenen, en c. aan allen 
om hun wil in te spannen. Het effect van deze maatregelen 
kan vergeleken worden met de poging om een paar zwakke 
stutten tegen een berghelling op te stellen, ten einde daarmede 
een lawine van steenen en rotsblokken tegen te houden.

„Mijn meening is dat onkuischheid voor knapen, die onder 
juiste levensomstandigheden verkeeren, niet natuurlijk is. 
De onderwijzer beweert dat ’t wel natuurlijk is, „want”, zegt 
hij, „wij zorgen voor gezonde lichaamsoefening en voor een 
menigte belangen, en maat houden in de voeding is de al- 
gemeene regel; wij doen alles wat wij kunnen: derhalve 
moet het wel voor de knapen natuurlijk zijn om te zondigen.”

„Maar onderstellen wij eens dat het in hoofdzaak de 
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prikkels waren in de toegediende voeding; onderstellen wij 
dat het b.v. de afvalproducten waren, welke in rund- en 
schapenvleesch aanwezig zijn, wat dan ? Doet men ooit 
vergif in een bron en verwacht men dat de bron rein zal 
zijn? Doet men tuberkelbacillen in de melk en verwacht 
men dat de kan kiemvrij zal wezen? Kan men, zoo vraag 
ik, tweemaal daags prikkels aan manbare knapen ingeven 
en dan verwachten dat zij rein van zeden blijven zullen?

„Dit is geen plaats voor preutschheid! Gij onderwijzers 
hebt een groot deel van het lot der volken in uwe handen 
en daardoor dat der wereld en der nakomelingschap. Ik 
wijs aan wat de hoofdbron van dit kwaad zijn kan, 't welk 
gij tot dusver vergeefs getracht hebt te beteugelen of in 
andere banen te leiden. Aan u en uw geweten laat ik de 
verantwoordelijkheid van een proef over, die u toont wat 
het juiste gebruik eener eenvoudige voeding uit kan werken.”

In de aanbevelenswaardige „Seksueele Gezondheidsleer”1) 
van Dr. Franz Schonenberger en W. Siegert lezen wij:

„Het voornaamste middel ter bescherming van het afzon
derlijke kind bestaat daarin, dat mende geslachtelijke vroeg
rijpheid tracht te voorkomen. Men bereikt dit het beste 
door het te wennen aan ernstigen geestelijken arbeid en 
krachtige lichaamsbeweging, door het aankweeken van zelf- 
beheersching en een krachtigen wil, door een eenvoudige 
voeding en onthouding van alkoholische dranken.” (blz. 36).

Wat de voeding betreft verder op blz. 43 : „Reeds Hufeland 
merkte op, dat vleeschvoeding het bloed verhit, en in den 
laatsten tijd vestigt professor Zuntz er de aandacht op, dat 
eiwitrijke kost (vleesch en eieren) en het gebruik van ge
notmiddelen (alkoholische dranken, koffie, thee, sterke

1) Wat jonge menschen daarvan behooren te weten en gehuwde menschen 
ervan weten moeten, 4e druk 1912, W. Hilarius Wzn. Almelo. 
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specerijen) een te vroeg optreden der geslachtsrijpheid be
werken. Vele ouders meenen, dat zij hun kind niet genoeg 
eieren, vleesch en bouillon kunnen geven. De laatste bevat 
nagenoeg geen voedingsstoffen en is slechts een aangenaam 
genotmiddel, dat de zenuwen opwekt. Kinderen echter 
hebben zulke prikkels niet noodig.”

Heel wat krasser nog laat Dr. med. H. Mann zich in 
zijn „Die Kunst der sexuellen Lebensführung”1), uit over de 
slechte invloed van bouillon. Hij geeft toe, dat er sterker 
geslachtelike prikkels bestaan, maar de lichtvaardigheid 
waarmee men zich in ’t algemeen van haar als een genot
middel bedient, maakt haar volgens hem tot een der ge- 
vaarlikste prikkels. Uit hetzelfde oogpunt richt hij zich ook 
scherp tegen de verschillende worstsoorten..

Met instemming haalt deze aan het paradokse woord 
van Sidney Smith,  2) dat de spijsvertering het grote geheim 
van het leven is en dat karakter, talent, deugd en verdere 
praestaties sterk beïnvloed worden door runder- en schapen
vlees, door vette soepen en pasteien. „Dat moet men weten, 
als men zich met seksuele gezondheidsleer wil bezighouden !”

') Ein Leitfaden der praktischen Geschlechts-Hygiëne für die erwach- 
sene Groszstadtjugend sowie für Eltern und Erzieher. 2e Aufl. Orania- 
Verlag, Oranienburg 1906.

2) vgl. Dr. W. Pierry, Anleitung zu geistigen Höchstleistungen. Leipzig 1901.

Dr. A. Rosch in „Chronische Vrouwenziekten” schrijvend 
over de eis van geslachtelike onthouding gedurende de 
periode van zwangerschap en het zogen der vrouw, zegt in 
een noot op blz. 14 Holl. Uitg. „Deze eischen lijken zeer 
streng voor den met ziekte belasten mensch, die dagelijks 
door vleesch, vleeschnat, specerijen, alcohol, koffie, thee en 
tabak zijn begeerte prikkelt en vergroot. Voor hem, die de 
natuurlijke levenswijze volgt en zich dus van eiken prikkel 
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onthoudt, zijn zij volstrekt geen opoffering, maar kunnen 
gemakkelijk nageleefd worden.”

Dr. med. Anna Kingsford schreef in een herziene en 
vermeerderde uitgaaf van haar proefschrift 1):

„Laat ons, om niet bij de bijzonderheden van dit deel 
van ons onderwerp te verwijlen, mogen volstaan met in ’t 
voorbijgaan op te merken, dat de diepst liggende, meest 
wezenlijke en algemeene oorzaken der prostitutie in alle 
groote steden moeten gezocht worden in de weelderige en 
overdadige gewoonten in eten en drinken bij de rijken en 
welgestelden. Het hoofdelement van deze weelderigheid is 
het gebruik van vleesch en alcohol, dat door verkeerd op
gevatte begrippen van gezondheids- en geneesmiddelen aan 
mannen en vrouwen in alle standen al meer en meer wordt 
opgedrongen. Schaft het vleescheten en zijn mede-ondeugd 
het alcoholisme af, en er zal duizendmaal meer gedaan zijn 
om de prostitutie uit te roeien, dan door eenig ander middel 
kan worden uitgewerkt, zoolang als deze twee booze invloeden 
vrij spel hebben. De jonge man in onze dagen, van de 
vroegste kindsheid af aan een menigvuldig en rijkelijk gebruik 
van vleesch en van de eerste jeugd af aan ’t genot van 
allerlei geestrijke vochten gewoon geworden, lijdt bij toene
ming aan een ongeregelden eetlust, die niet zelden het 
karakter van een werkelijke ziekte aanneemt, waardoor alle 
geschiktheid voor de plichten en alle vatbaarheid voor de 
hoogere genietingen van een geestelijk, veredeld leven in 
hem vernietigd wordt.”

De bekende vrouwelike fysioloog Dr. J. Ioteyko te 
Brussel, zelf tengevolge van haar wetenschappelike proef-

1) De Ware Voeding. Met inleiding door Dr. Fred. v. Eeden. 2e Druk, 
1901. Uitg. Ver. „Vrede”, Blaricum, blz. 53. 
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nemingen vegetariër geworden, vermeldde ') een paar jaar 
geleden ook het oordeel van Dr. Maurel uit Toulouse, ont
leend aan diens werk „Traité de 1’alimentation et de la 
nutrition a 1’état normal et pathologique”. Bij zijn behande
ling van de vraag of vleesvoeding dan wel een vegetarise 
voeding beter is voor kinderen, wanneer zij ’n bepaalde 
leeftijd hebben bereikt, laat deze zich o.a. op de volgende 
wijze uit:

„Al mijne waarnemingen, welke die van Bouchard en 
Le Gendre bevestigen, brengen mij er toe, op die leeftijd 
de vleesvoeding zoveel mogelik te verminderen. Aan deze 
regel moet men zich met zorg houden, vooral vanaf en 
gedurende de puberteitsjaren. Het vlees, — ik kan het met 
nadruk verklaren — is hetgeen ’t meest prikkelend werkt 
op de geslachtsorganen. Ik geloof niet, dat deze eigenschap 
valt toe te schrijven aan zijn stikstofhoudend gehalte, omdat 
het stikstofhoudende plantaardige voedsel niet dezelfde uitwer
king heeft. Het moet dus iets anders wezen, onafhankelik 
van de stikstof, maar wat men met haar binnen krijgt.

Maar, al kan ik dan ook de oorzaak daarvan niet presies 
aangeven, het gevolg is er niet minder stellig om. En 
nu geloof ik niet, dat het noodzakelik is om maar voort te 
blijven gaan anderen bloot te stellen aan de gevaren van 
een zekere substantie, die deze organen bovenmate prikkelt, 
juist op een tijdstip, waarop de gezondheidsleer, geheel in 
overeenstemming met de moraal, er naar streven moet ze 
in rust te laten.

De vegetarise voedingswijze daarentegen werkt kalmerend 
op de zinnen, of laat ze ten minste in rust blijven. Het is 
dan ook klaarblijkelik niet zonder reden, dat het meerendeel

1) 1’Enfance végétarienne 1911 pag. 28 suiv. 
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der kloosterorden tot grondslag van hun voeding plantaardige 
spijzen heeft genomen. Zij zijn daartoe gebracht door een 
nauwlettende waarneming, vergemakkelikt bovendien door 
de bekentenissen in de biecht. Ik voor mij geloof niet, dat 
iemand die jong is als vleeseter kuis kan blijven, in de volle 
betekenis van ’t woord, zelfs niet in een klooster en nog 
veel minder in de gewone maatschappij. Zou dan niet uit 
het oogpunt van de geslachtelike funksies de vleesvoeding 
zo min mogelik een plaats moeten innemen in de ontwik
kelingsjaren van het kind en van de opgroeiende jeugd!”

Behalve deze belangrijke reden wijst Dr. Maurel ook op 
de invloed, die de vleesvoeding op het karakter kan oefenen. 
Hoe de overdrijving met vlees altijd bij de voeding, de 
kinderen eigenzinnig, driftig en prikkelbaar maakt.

„Ze weten geen maat te houden en ze kunnen zich niet 
intomen, en om hen te leiden behoort tot het moeilikste. 
Ik heb verscheidene gevallen, die op dit punt zeer over
tuigend zijn. Dezelfde kinderen zijn veel gewilliger geworden 
na enige maanden van een zo goed als vegetarise voedings
wijze; en dit onder zodanige omstandigheden, dat het moei
lik is om niet aan de verandering van hun voedingswijs 
de wijziging in hun karakter toe te schrijven.”

Een dergelijke beschouwing over de nadelige gevolgen 
van vleesvoeding is waarlik wel het krachtigst getuigenis 
voor de waarde van het vegetarisme als bondgenoot bij 
Rein Leven-arbeid.

Hierbij past ook goed het getuigenis van Dr. Wilh. Winsch: 1) 
„Ik hoor toch zoo dikwijls als arts, wanneer ik b.v. een 

jongen man kuischheid heb aangeraden, dat deze mij vrijwillig 
verklaart: „Ja Dokter, sedert ik op uw raad ook vegetarisch leef, 
valt het mij niet moeilijk kuisch te zijn; vroeger kon ik het niet.”

1) In „Die Lösung der Abendmahlsfrage”.
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Terecht is de opmerking van Dr. Maurel over de klooster
lingen. Trouwens reeds van de vroegste tijden af is geweten 
door de naar-vergeesteliking-strevende mensen, intuïtief, door 
dieper inzicht en beter Levens-begrijpen en ten slotte ook 
door de praktijk van dageliks leven, dat vegetarisme daartoe 
de aangewezen voedingswijs is. Ik volsta hier met het noemen 
van enkele minder bekende voorbeelden.

Strabo bericht reeds van Thrasise Mysiërs, die zonder 
vrouwen leefden en voor zeer heilig werden gehouden (Geo- 
graphia 7,1). Ze waren een godvruchtig volk, dat geen vlees 
at en de vrede liefhad. Homerus noemt ze (Ilias 13,6) naast 
de eveneens vegetarise Hippomolgen, de meest rechtschapenen 
onder de mensen en bij Zeus zeer bizonder geliefd. ')

In het najaar van 1893 werd in de Russise sekte der 
Doekhoboren 2), tans sinds jaren in Canada gevestigd, als 
uitvloeisel van hun geestelike levensopvatting, besloten niet 
langer bedwelmende dranken te drinken, niet te roken en 
geen vlees te eten.

Dr. Kleinschrod in een voordracht 3) over het seksuele 
vraagstuk betogend, dat verbetering van de zedelike toestand 
voor de Duitse natie een levensvraag is, achtte deze verbe
tering slechts door een twee-tal middelen bereikbaar: 1°. een 
natuurgetrouw leven (in het bizonder onthouding van vlees 
en alkohol) en 2°. door het opvolgen van de hogere ideaal- 
wetten van den geest.

Nu heeft het Rein Leven-vraagstuk ook een eugenetise 

1) Vgl. Die Keuschheidsideën in ihrer geschichtlichen Entwicklung und 
praktischen Bedeutung von Josef Müller 2e Aufl. Straszburg, Carl Bongard 1912.

2) Christian Martyrdom in Russia, edited by Vladimir Tchertkoff, London 
The Brotterhood Publish. Co. 1897.

3) 13 Sept. 1909 te Wörishofen, verkort weergegeven door Mila Treu 
in „Die Lebenskunst”, 4e Jg., No. 19.
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zijde, d.w.z. de zijde van de zorg voor een gezond nageslacht.
Daartoe heeft het tegenwoordig opgroeiende geslacht in 

’t algemeen zo gezond en krachtig mogelik te zijn en dus 
te weren wat een overwegend-schadelike invloed uitoefent. 
Dit lot moet nu onherroepelik onze vleesvoeding beschoren 
zijn, wanneer wij na al het vorengaande nog het volgende 
te horen krijgen van Dr. med. & phil. Th. Christen, docent 
aan de universiteit te Bern. Het is een opsomming 1) van 
de voornaamste nadelen en gevaren, welke hij verbonden 
acht aan het gebruik van eiwitrijk voedsel, vooral van vlees: 
1°. Bederven van de smaak en ontevredenheid met een

voudige kost.
2°. Zucht naar prikkelende stoffen, specerijen en alkohol. 
3°. Vermindering van spierkracht en volhardingsvermogen. 
4°. Overmatige prikkeling van de geslachtsdrift.
5°. Rottingsprosessen in de darmen en chronise maag- en 

darmkwalen.
6°. Slagaderverharding, lever- en nierziekten.
7°. Rhumatiek, jicht, suikerziekte.
8°. Meerdere vatbaarheid voor allerlei infeksie-ziekten, keel

ontsteking, katarrhen, enz.
In het bizonder heeft de eugenetise zijde van het Rein 

Leven-vraagstuk nog rekening te houden met het geslachts- 
vermogen, terdege van de geslachtsneiging te onderscheiden, 
en dient hier nog de vraag onder ’t oog gezien te worden 
of soms ook bij een vleesloze voeding de geslachtsfunksies 
benadeeld worden.

Dat er van zulk een benadeling geenszins sprake is, 
vinden wij — bijkans ten overvloede, zouden wij geneigd 

1) Unsere grossen Ernährungs-Torheiten. 2e Aufl. Dresden. Verlag von 
Holze & Pahl 1913, S. 64.
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zijn te zeggen — nog eens opzettelik meegedeeld in J. Spon- 
heimer’s geschrift: „Het vegetarisme een economische nood
zakelijkheid” 1), waarin o. a. op blz. 37 voorkomt: „De vege
tarische voeding kan hoogstens ten gevolge hebben, dat 
de seksueele overprikkeling, die juist door vleeschgebruik 
teweeggebracht wordt, verdwijnt, hetgeen in elk geval geen 
nadeel is, behalve dit heb ik echter nergens en nooit iets 
kunnen constateeren, wat op een verminderd seksueel ver
mogen zou kunnen duiden. Ook bij de in hoofdzaak vegeta
risch levende volken uit het Oosten heeft men geen vermin
dering van de vruchtbaarheid gemerkt, anders hadden zij 
al lang uitgestorven moeten zijn.”

Dr. A. Lorand merkt dienaangaande op 2): „Te veel gebruik 
van vleesch en alcohol werkt zeer ongunstig op dit vermo
gen door een overmatige prikkelbaarheid te verwekken. Het 
melk-ei-vegetarisme is bij dezen toestand meer op zijn plaats. 
Vandaar, dat bij een matige — mits niet te karige — voe
ding, gelijk in de mingegoede klassen vaak plaats heeft, 
dikwijls de meest gunstige verhouding: matige aandrift bij 
voldoende geslachtsvermogen — wordt aangetroffen.”

1) Proeve van een wetenschappelijke motiveering van het vegetarisme. 
Met enkele wijzigingen uit het Duitsch vertaald door Titia van der Tuuk. 
Uitg. v. d. Ned. Veg. Bond, Brochurenhandel: Soest, 1907.

2) Hoe moeten wij ons voeden? Ned. Uitg. 1912, blz. 391.

Ik wil niet eindigen alvorens nog op een paar punten 
gewezen te hebben. Van indirekt doch van niet minder groot 
belang is ook nog het verband tussen vleesvoeding en 
afwijkingen op het gebied van het geslachtsleven, wanneer 
wij daarbij het alkoholgebruik als brug beschouwen. Tot 
recht begrip hiervan moge enerzijds dienen een uitspraak 
van J. W. Gerhard in zijn geschriftje: „Het vegetarisme in 
verband met de geheel-onthouding en ’t sociale vraag
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stuk” 1). „Bovendien staat het vast, dat eene vleeschvoeding 
zeer prikkelend op het zenuwleven werkt. ’t Gevolg daarvan 
is, dat het lichaam behoefte krijgt aan prikkelende dranken, 
zooals bier, wijn, jenever, of aan den prikkel van de tabak. 
Plantaardige voeding heeft dien invloed echter niet”. 2)

Anderzijds zij gewezen op het verband tussen alkoholgebruik 
en seksuele misdragingen en ontaarding, hetwelk door mij 
uitvoerig en met tal van gegevens in een onlangs versche
nen geschriftje: „Alkoholisme en onzedelikheid” 3) is aange
toond. Met één aanhaling eruit wil ik volstaan: (blz. 4) „De 
alkohol is, door zijn zo algemeen geworden gebruik, de 
gewichtigste faktor van het kiembederf (blastophthorie) bij 
de mens. Prof. Forel noemt hem een protoplasma-vergif 
bij uitnemendheid. Met behulp van een door hem zelf aan
gelegde statistiek heeft hij aangetoond, dat het meerendeel 
der venerise infeksies onder alkoholwerking tot stand komt. 
Deze besmetting werkt hoogst verderfelik op de nakomeling
schap door steriliteit (onvruchtbaarheid) en ook op andere 
wijze. De gevolgen van het gehele ras zijn: a) vermindering 
van het aantal geboorten en daardoor van de nakomeling
schap ; b) vermindering van positieve arbeid der individuen 
zowel lichamelik als geestelik, verbonden met negatieve 
werkingen als misdaad, ziekten, enz.; c) kiembedervende 
ontaarding van het ras door algemene vergiftiging der 
lichaamscellen.” 4)

Het andere punt betreft de gunstige invloed ener vege

1) J. F. A. Vlaanderen, Amsterdam, 1897, blz. 42.
2) Vgl. ook: Felix Ortt, Drankzucht en hoe die tegen te gaan, 1911, Uitg. 

Ned. Veg. Bond, Soest, ƒ 0,10.
3) Uitg. v. d. Rein Leven-Beweging, Soest, 1914, ƒ 0,05.
4) Vgl. zijn kongresrede in 1905 te Budapest over „alkohol en geslachts

leven”.
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tarise voeding op de bevalling. Hierover schreef Miss Wilkins, 
gediplomeerd verloskundige, direktrice van het „Lady Mar- 
garet Hospital” (Bromley, Kent) een opstel in „The Nurses' 
Own Magazine” van September 1913 1). Hieraan ontleen ik 
het volgende:

„Daar ik verscheidene jaren aan het hoofd sta van het 
Lady Margaret Hospitaal, waar alle patiënten een vegeta
risch diëet volgen, en waar een aanzienlijk aantal bevallingen 
voorkomen, en daar ik ook ondervinding heb van kraam- 
verpleging van patiënten met vleeschdiëet, ben ik in staat 
vergelijkingen te maken en het verschil op te merken tusschen 
het baren van vegetarische moeders en dat van vleeschetende; 
en ik moet zeggen dat zonder uitzondering de vergelijking 
ten gunste van het vegetarisme uitvalt.

„Maar de vraag die mij zoo dikwijls voorgelegd wordt en 
die nu op het oogenblik waarschijnlijk bij de lezers opkomt, 
is deze: „Is het raadzaam en goed, onder deze omstandig
heden, dat is gedurende de zwangerschap, het diëet te 
veranderen, of als men reeds vegetariër is, is het wel het 
beste voor het kind en het algemeene welzijn van de moeder, 
om dit diëet voort te zetten gedurende dien tijd?”

„Op het laatste gedeelte van deze vraag is het aantal 
gezonde, flinke kinderen die onder deze omstandigheden 
geboren worden en van de gelukkige gezonde vrouwen die 
hun moeders zijn, een voldoend antwoord op zichzelf, en 
op het eerste gedeelte zou ik er willen bijvoegen, dat, 
ofschoon ik een aantal vrouwen gekend heb, die hun diëet 
gedurende de zwangerschap veranderd hebben, ik geen enkel 
geval gezien heb, waar het resultaat anders dan gunstig was.”

En dan laat zij eenige voorbeelden met hun bizonder- 

1) Vertaald opgenomen in de „Veg. Bode”, 17e Jg., No. 1, blz. 24 vgg.
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heden volgen. De Amerikaanse medicus M. L. Holbrook, 
redakteur van de „Herald of Health” wijst in zijn werkje 
over een pijnloze bevalling 1) o.a. ook heen naar een vruchten- 
diëet. En op blz. 61 lezen wij, hoe Mr. Rowbotham het 
opmerkingswaard vindt, dat in die landstreken waarin groenten 
en vruchten het overwegend bestanddeel van de voeding 
uitmaken, zoals in het Zuiden van Europa, onder de negers 
van de Zuidelike Verenigde Staten van Amerika, onder de 
Hindoes en in ’t algemeen in de tropise landen, het baren 
bijna pijnloos geschiedt.

Aan het eind van mijn betoog gekomen acht ik het niet 
overbodig er nog even op te wijzen, hoe de toepassing ener 
vegetarise voedingswijze ook uit andere oogpunten wordt 
gerechtvaardigd en als zodanig ook door vele mensen voor 
noodzakelik wordt geacht.

Reeds in de tietel van een paar werkjes wordt dit uitge
drukt. Dr. Anna Kingsford schreef: „De ware voeding”. 
En van J. Sponheimer bezitten wij: „Het Vegetarisme een 
economische noodzakelijkheid”.

Zo vindt het vleesloos diëet zijn rechtvaardiging van 
biologies standpunt, waarvoor ik slechts heb te herinneren 
aan de uitspraken van een paar mannen met gezag op dit 
gebied. Van Linnaeus is het woord: „Het menschelijk 
organisme, vergeleken met dat van andere dieren, toont dat 
vruchten en eetbare groenten het voedsel is wat hem het 
meest past.” En Cuvier zeide: „De mensch behoort tot de 
klasse der vruchteters, niet tot die der roofdieren.”

Voorts wete men, dat tal van mensen uit algemeen ge- 
zondheids-oogpunt vegetaries leven en dat steeds meerderen 
uit zedelike drang genoodzaakt worden een vegetarise voe
dingswijs te volgen.

') Parturition without pain. Fowles & Wells Co., New-York,
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Dat een mens op den duur zonder vleesvoedsel krachtig 
en gezond kan leven heeft de ervaring voldoende aange
toond. Ook teoreties is het vegetarisme in de laatste jaren 
bij de medise vakwetenschap er gunstiger voor komen te 
staan. Wie met kennis van zaken oordeelt moet zelfs erken
nen, dat het tegenwoordige standpunt der wetenschap zich 
niet langer tegen het vegetarisme verklaart, niet langer 
op deugdelike gronden zijn vroeger contra-standpunt kan 
handhaven.

Wie omtrent deze laatste punten meer bizonderheden 
mocht wensen te weten of zich over het vegetarisme in 
’t algemeen en zijn toepassing in het dageliks leven op de 
hoogte wil stellen, richte daartoe zijn verzoek om inlich
tingen tot het „Vegetarisch Bureau” (Felix Ortt) te Soest en 
schaffe zich enige geschriften aan bij de Brochurenhandel 
van de Ned. Veg. Bond aldaar.

Ik twijfel niet, of deze inleidende beschouwing zal reeds 
in staat zijn geweest ons levendig te doen beseffen, welk 
een uiterst gewichtig vraagstuk hier door mij is aangeroerd 
geworden, hoezeer het een nadere bestudering waard is en 
hoe wij ondertussen op grond van al de voorhanden gegevens 
reeds gerust kunnen besluiten tot de stelling:

als een besliste Rein Leven-eis valt te beschouwen, de 
toepassing van een vegetarise voedingswijs.
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