Rapport over de Enquête van den
Ned. Veg. Bond.

Op de Jaarvergadering van 1921 werd door de afdeeling
Den Haag een voorstel gedaan om de statistiekvorming ter
hand te nemen, een onderzoek te doen naar den gezondheids
toestand der leden en naar de meening over het vegetarisme
van vooraanstaanden op het gebied der hygiëne, en alle ge
gevens te verzamelen die verkrijgbaar en van belang zouden
zijn voor het vormen van zoo volledig mogelijke statistieken.
Ter toelichting werd, behalve op het nut van een ziektcstatistiek, ook gewezen op de wenschelijkheid om het aantal
nict-rookcrs, geheelonthouders enz. onder dc leden te ken
nen, ook om een onderzoek in te stellen naar dc intelligentie
van vegetarische kinderen.
Van verschillende zijde werd de waarde van een statistiek
omtrent ziekte en ziektedagen ontkend. Een onderzoek naar ’t
aantal rookers en geheelonthouders onder de leden vond steun.
Het Hoofdbestuur zegde toe, de wenschelijkheid van statistiekvorming te overwegen en werd gemachtigd er even
tueel toe over te gaan. Op de H.B.-vergadering van 3 Sept.
1921 werd een vragenlijst samengesteld en deze gelijk met
het stembiljet aan de leden toegezonden.
De lijst omvatte een 34-tal vragen, kort en klaar gesteld.
Er werden 543 antwoorden ontvangen — een beteekenend
getal, in aanmerking genomen dat de Bond ongeveer 1200
leden telde.
Van die antwoorden vallen er echter twee a f : een echt
paar had nl. de beleefdheid behalve de vijf eerste vragen
niets in te vullen en dit te motiveeren door zijn twijfel
uit te drukken aan de wijze waarop de enquête bewerkt zou
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worden, zoodat men niet mede wilde doen aan dit „gevaar
lijk geliefhebber". Feitelijk blijven dus over 541 antwoorden.
Bij de bewerking der enquete is de spreuk „al doende
leert men" bewaarheid gebleken. Zouden wij de enquête
herhalen, dan zouden wellicht enkele vragen beter en duide
lijker gesteld hebben kunnen worden, wat af te leiden is
uit de verschillende wijze waarop ze beantwoord zijn.
Enkele leiden tot vrij nauwkeurige inzichten, andere weer
minder. Een aardige opmerking werd gemaakt, nl. dat nu
zooveel gevraagd werd, waarom niet nog deze vraag was
gesteld: of wij onze gasten vleesch aanbieden! Zeker, die
had er bij behoord, als parallel van het niet-aanbieden van
alcohol en tabak.
In het hier volgende zal getracht worden uit al de ant
woorden die samenvatting te geven, die voor de kennis der
hygiëne en der zielsgesteldheid der vegetariërs, derhalve van
wat er in den Bond gevoeld, gedacht en gedaan wordt, eenige
waarde hebben kan.
Vraag 1—3, naar naam, geslacht en geboortedatum, zijn
identiteitsvragen en leenen zich niet tot samenvatting. Al
leen kan opgemerkt worden dat (merkwaardigerwijze) even
veel vrouwen (272) als mannen (271) geantwoord hebben
en 75 echtparen opgaven omtrent hun gezin gedaan hebben.
Vraag 4. Beroep, betrekking, ambacht.
Het is niet onaardig na te gaan hoeveel „intellectueelen"
en hoeveel „arbeiders" er zijn onder degenen die geant
woord hebben. Scherp is de grens niet te trekken. Een koop
man, een kantoorbediende, een verpleegster — er zijn er
onder die ongetwijfeld behooren tot de intellectueelen, maar
ook die dichter staan bij wat men „arbeiders" noemt.
Trouwens, een streng-nauwkeurige statistiek heeft in dit
opzicht weinig zin. Zoo goed mogelijk schattende, en de
vrouw rekenend tot de categorie van den man, kom ik tot
398 intellectueelen, 76 arbeiders en 69 die tusschen beide
categorieën in staan of tot beide gerekend kunnen worden.
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Vraag 5. Sinds hoelang sijt ge onafgebroken vegetariër?
Dit varieert van nog geen jaar tot 48 jaar (de heer J.
W estendorp te Haarlem). Op hem volgt in vcgetarischen
leeftijd D. de C lercq als 45-jarig vegetariër. De gemid
delde tijd waarop zij die geantwoord hebben, onafgebroken
vegetariër waren, is ongeveer 12 jaar.
Acht personen waren levenslang vegetariër.
W at het gemiddelde cijfer betreft, dit wijst op jarenlange
ervaring en daardoor recht van meepraten. Met ’t oog hierop
is ’t goed dat de enquête niet eenige jaren geleden gehouden is.
Vraag 6. Waarom sijt gij tot het vegetarisme over ge
gaan ? (T e r wille van gezondheid, om ethische, sociale,
economische, godsdienstige o f andere redenen.)
Deze vraag is door het Secretariaat bewerkt, met het vol
gende resu ltaat:
Ethische redenen
253
Ethische + andere redenen 200 (hieronder 90 ethische + ge
zondheids)
Gezondheidsredenen
63 (waaronder verscheidene die
thans de ethische redenen
hooger stellen, o.a. Felix Ortt.)
Gezondheids + andere rede
nen (geen ethische)
4
Sociale
1
Vanaf geboorte of zeer jeug
digen leeftijd
7\
Afkeer van vleesch
3
Door huwelijk of ter wille
Van deze 18 zijn er ver
van eenheid in het gezin
6 scheidene die de ethische
redenen het hoogst stellen.
Als eisch voor veilige studie
naar uit de beantwoording
van het occultisme
van andere vragen bleek.
Uit nieuwsgierigheid (om te
weten of het gaan zou)
539
Vraag 7. W elke gevolgen hebt gij van den ov ergang
ondervonden wat uw gezondheid betreft?
Uit de antwoorden is gebleken dat sommigen vooral den
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nadruk hebben gelegd op „overgang”, anderen weer op „ge
volgen voor de gezondheid”. Achteraf bezien ware 't dus
beter geweest deze vraag in tweeën te splitsen. Er zijn nl.
vegetariërs die dadelijk na den overgang wat minder pret
tige resultaten hebben, zich b.v. wat slapper voelen, maar
wat op den duur ruimschoots wordt ingehaald. Zulken zou
den deze vraag dus zoowel in min-gunstigen als in gunstigen
zin kunnen beantwoorden.
Zooals de vraag nu opgevat is, vervalt dit fijne onderscheid
en krijgt men een algemeenen indruk over den duidelijk ge
bleken invloed van het vegetarisme op den gezondheids
toestand.
255 leden geven geen antwoord waaruit een bepaalde invloed
blijkt.
51 getuigen van zeer gunstigen invloed.
178 getuigen van gunstigen invloed.
42 geven te kennen dat ze vóór den overgang gezond waren
en gezond gebleven zijn.
14 personen geven een minder gunstigen invloed op. Dit
kleine getal maakt het de moeite waard om den aard van
dezen invloed nader aan te geven:
A. schrijft: weinig nadeeligs ondervonden.
B.
„
door onoordeelkundigen overgang zeer nadee
deelige gevolgen ondervonden.
C.
„
de eerste jaren heb ik een verzwakking meenen
te bespeuren, later niet meer.
D.
„
doordat ik vóór dien tijd veel varkensvleesch ge
geten had, kreeg ik verscheidene steenpuisten bij
den overgang en voelde ik mij daardoor erg
zwak.
E.
„
moeilijkheden met den overgang vóór 7 jaar,
nu spoedig vermoeid.
F.
„
de eerste jaren meer last van hoofdpijn.
G.
„
aanvankelijk voelde ik mij wat zwak, later
voortdurend uitstekend.
H.
„
aanvankelijk eenige verslapping welke thans
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schijnt te verminderen. (De man was zoowat een
maand vegetariër! F. O.)
I. schrijft: ik ben er niet sterker (eer ’t omgekeerde) op

geworden.
J.

,,

eerste drie jaar weinig van overgang gemerkt,
toen vermagerd en verzwakt gedurende ½ jaar
en geëindigd.
K.
„
eerst doordat ik alles rauw at en noten, hazel
noten, kreeg ik maagontsteking. Daarna volgde
ik de gewone leefwijze, veel groente, geen noten
en vruchten als zij te krijgen zijn en ben ik ge
zonder.
L.
ik gevoel me gezonder dan vroeger, m aar her
inner me van de eerste jaren na den overgang
veel pijn in ’t lijf gehad te hebben, misschien
door veel uien en rauw fruit.
M.
„
spijs verterings-stoornissen, daar onze toenmalige
huisarts (een van de beste doktoren uit Utrecht)
niets af wist van veg,, het hevig veroordeelde
en me noodgedwongen volpropte met erwten en
boonen.
N.
„
aanvankelijk de eerste maand, door een al te
schraal dieet, een erge verzwakking. Vervolgens,
door het opvolgen der voorschriften van dr.
A llinson , een uitstekende gezondheid.
Bovendien is er één persoon die overigens gunstigen in
vloed van de verandering ondervonden heeft, doch opmerkt,
dat haar haar is uitgevallen.
Hieruit blijkt dus één bepaald slecht resultaat (van J. na
4 jaar vegetarisme. De vraag blijft natuurlijk of het veg. er
de schuld van is en of de toestand door hernieuwd vleesch
eten beter zal worden). Eén minder gunstig resultaat (van I.
na 16 jaar veg.), terwijl de overige aanvangsbezwaren waren
die zich herstelden. — Kenmerkend is de ervaring van M.
Men moet zich verwonderen dat bij gebrek aan leiding, door
onwetendheid of tegenwerking van verreweg de meeste huis-
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artsen, de aanvankelijke resultaten niet in veel grooter getal
ongunstig zijn geweest. Op de 540 ingekomen antwoorden is
dit inderdaad een schitterende uitkomst, die nog bevestigd zal
worden door een studie van de volgende vraag.
Vraag 8. Hebt gij nog andere gevolgen waargenomen?
(Wijziging in levensbeschouwing, frischheid van geest e.d.)
Met het stellen van deze vraag is bedoeld een indruk te
krijgen omtrent den psychischen, moreelen en geestelijken in
vloed van het vegetarisch dieet. Echter is door velen een ant
woord gegeven dat meer op den physieken gezondheidstoe
stand betrekking had. Ik zal deze laatste groep van antwoor
den eerst behandelen, daar ze aansluiten aan vraag 7.
Vooraf de mededeeling dat de vraag door de grootste helft
(ongeveer ⅜ onbeantwoord is gelaten. Menigeen bleek wel
een wijziging bespeurd te hebben, maar kon niet uitmaken
of deze ’t gevolg van de veg. leefwijze was. Anderen ver
klaarden uitdrukkelijk dat het omgekeerd was gegaan: hun
vegetarisme was een gevolg van veranderde levensbe
schouwing.
Een beteekenend aantal noemt als gevolgen een goed of
verbeterd uithoudingsvermogen (16), onvermoeid (4), veer
krachtiger (1), groote of verdubbelde werkkracht (2), meer
doorzettingsvermogen (1), meer weerstandsvermogen (1), toe
name van energie (2) E én noemt zich 20 jaar verjongd.
Een andere categorie (een 8-tal) getuigt dat zij kalmer
geworden zijn, minder nerveus, minder driftig, gemakke
lijker beheersching, rustiger.
Enkelen (een 4-tal) erkennen vermindering van sexueele
prikkelbaarheid, gemakkehjker strijd tegen het lager zelf,
meer heerschappij van den geest, reiner leven.
Een paar zeggen dat ze nooit meer dorst hebben, dat de
zucht tot waterdrinken verdwenen is. Een noemt als gevolg
buitengewone spierkracht; één: veel minder hoofdpijn (juist
’t tegendeel van F., vraag 7); en één ziet minder op tegen
de maaltijden.
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W at de geestelijke invloed betreft, is door velen bevesti
gend geantwoord en zonder meer gezegd, dat de levensbe
schouwing gewijzigd is.
Een nadere preciseering met het oog op helderheid en
dieper denken en meer frischheid van geest wordt door meer
dan 60 inzenders gegeven.
Vooruitgang in ethisch of humanitair voelen wordt door
een 25-tal geconstateerd. Bovendien getuigen een paar van
toenemenden afkeer en walging van vleesch (wat vermoede
lijk wel bij veel meer 't geval zal zijn geweest, die er niet
aan gedacht zullen hebben dit neer te schrijven). Een erkent
grooter sensitiviteit; één meer oog voor 't schoone.
Brecder, vrijer, mooier, hooger of dieper levensbeschou
wing wordt ook door een 25-tal erkend. Een paar daarvan
drukken dit uit als meer religieus, verdieping van religie, ster
ker verantwoordelijkheidsbesef, dieper aanvoelen van onrecht.
Een 20-tal getuigen van meer voldoening, meer opgewekt
heid en levenslust, meer innerlijke vrede, blijvende vreugde,
waartegenover één staat die „pessimisme” als gevolg aanduidt.
Eén is hygiënischer geworden, één een sportman, één
toegenomen in eenvoud en soberheid, één in zin voor het
buitenleven en afkeer van officieele wetenschap, en één in
occulte krachten.
Vraag 9. Onthoudt ge u behalve van vleesch en visch,
ook van eieren, melk, natuurboter, kaas, honing? Zoo ja
waarom ? en sinds hoe lang?
Ruim 8 0 % (448) antwoorden niet of ontkennend.
Overigens onthouden zich: geheel waarvanuit beginsel nagenoeg
van eieren
48
12
16
melk
19
7
13
„ boter
39
7
16
„ kaas
23
8
12
„ honing
26
9
11
Het zijn er dus maar betrekkelijk weinigen die zich be
paald onthouden van eieren, zuivelproducten of honing. De

8
meesten die zich van één of meer der genoemde producten
onthouden, doen dit zonder opgave van redenen of wel omdat
het hun te duur is, niet smaakt of om gezondheidsredenen.
Het aantal dat zich beslist onthoudt van alle producten
van het levende dier (z.g. strenge vegetariërs) is zeer gering:
1 om hygiënische redenen minstens 7 jaar,
1 om hygiënische en theosofische redenen ½ jaar;
2 om ethische redenen: één gedurende 3 jaren, de andere
onbekend;
2 zonder opgaaf van redenen, resp. 2 en 6 jaar.
Vraag 10. Leeft gij in hoofdzaak van rauwkost, zoo ja
sinds hoelang?
Slechts 52 hebben min of meer bevestigend geantwoord:
4 positief ja, waaronder slechts één de vraag hoelang,
nl. 1 jaar;
2 elken dag;
2 veel of dikwijls;
2 zoo mogelijk;
1 bij den hoofdmaaltijd;
18 ten deele, waaronder 1 gedurende 6 jaar;
1 niet in hoofdzaak;
1 om den anderen dag;
1 in sommige perioden;
6 als bijzaak, niet speciaal, soms, weinig;
7 gebruiken veel fruit;
4 gebruiken veel rauwe groenten en sla;
1 verklaart principieel er vóór te zijn, en
1 er veel voor te voelen.
De rauwkostvoeding is dus nog niet erg populair onder
onze vegetariërs.
Vraag 11. Zijt ge geheelonthouder? Zoo ja, sinds hoe
lang?
Deze vraag geeft zeer besliste resultaten.
7 inzenders hebben haar niet beantwoord.
20 inzenders beantwoorden met neen.
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21 inzenders beantwoorden m et: bijna, zoo goed als, niet
geheel. Ze zijn dus geen geheelonthouders in den strengen zin,
doch staan er dicht bij.
De overigen, dus bijna 500, zijn geheelonthouders, al zijn
2e ook niet allen aangesloten aan vereenigingen.
De vraag „hoe lang1' is niet door allen beantwoord. Som
migen geven een vaag antwoord, b.v. „bijna altijd".
Van hen die geantwoord hebben, is de gemiddelde tijd
ruim 18 jaar.
De gemiddelde tijd dat de inzenders vegetariër waren,
bleek ongeveer 12 jaar te zijn. Dus gemiddeld waren ze 6
jaren langer geheelonthouder.
Het schijnt belangrijk om dit nog wat nauwkeuriger na te
gaan, en te onderzoeken hoeveel inzenders eerst geheelont
houders waren en daarna vegetariër werden, en hoe velen den
omgekeerden ontwikkelingsgang doormaakten. Het blijkt dan
dat 69 eerst vegetariër waren of zijn (hieronder dus ook zij
die geen geheelonthouders zijn); dat 92 het ongeveer gelijk
tijdig zijn geworden (daaronder ook de levenslangen inbe
grepen) en 343 eerst geheelonthouders waren en daarna
vegetarisch zijn gaan leven.
Dit laatste is dus blijkbaar het meest voorkomend, terwijl
ook het getal vrij groot is dat in beide opzichten zich gelijk
tijdig heeft aangegord.
Vraag 12. Biedt gij uw gasten, zoo zij geen geheelont
houder zijn, alcoholhoudende dranken aan?
Dus na het niet-drinken de vraag van het niet-schcnken.
30 inzenders hebben haar niet of onduidelijk beantwoord.
43 schenken wet alcoholische dranken.
18
slechts bij uitzondering of in zeer speciale gevallen, ter
wijl 452 niet schenken.
Ook weder een sprekend resultaat!
Vraag 13. R ookt gij? Zoo niet, sinds hoelang niet (m eer)?
De statistiek zou verkeerd verstaan worden indien hier
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gemiddelden gegeven werden zooals bij het gebruik van alco
holische dranken. In verband met de heerschende gewoonte,
dienen de antwoorden van mannen en vrouwen afzonderlijk
bezien te worden.
De rookgewoonte is gelukkig nog weinig onder de vrouwen
in ’t algemeen doorgedrongen, en bij vegetarisch levende
vrouwen zou zeker wel verwacht mogen worden dat ze met
deze decadente gewoonte niet medededen. Nochtans zijn er
3 vrouwen die erkennen ,,een enkele keer”, ,,zelden” en
„soms” te rooken. Eene rookt niet meer sinds zij vegetariër
geworden is.
Van de mannen hebben
3 inzenders niet geantwoord.
46 inzenders antwoorden ja, zijn dus rookers.
25 inzenders zelden of bij uitzondering.
200 inzenders rooken niet.
Men kan dus globaal zeggen dat van de mannelijke vege
tariërs
tabakvrij is.
Van de niet-rookers zijn 27 levenslang vrij van tabak.
De gemiddelde tijd dat niet gerookt is, gerekend over de
175 mannen die zulks opgaven, is bijna 16 jaar.
Dus gemiddeld langer dan de onafgebroken tijd van
vegetariaat, die, voor allen gerekend, 12 jaar was; doch de
niet-rook-tijd is gemiddeld korter dan de gemiddelde tijd
van alcoholonthouding (18 jaar).
Eén der rookers erkent „zeer sterk” te rooken. Een ander
zegt dat hij vroeger sterk rookte, doch dat tengevolge der
veg. leefwijze de tabak hem niet meer smaakt. Een heeft het
rooken nagelaten na lezing van het boekje over „Het Rooken”
in de Wereldbibliotheek uitgegeven.
Vraag 14. Biedt gij uw gasten, die willen rooken,
sigaren, sigaretten of tabak aan?
Hier maken we ook weer onderscheid tusschen vrouwen en
mannen.
Van de vrouwen zijn er 50 die meer of minder vaak
tabak aanbieden,
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Van de mannen zijn er
13 die niet antwoorden.
30 die bij uitzondering aanbieden.
83 die aanbieden.
De „gastvrijheid” ten opzichte van tabak is bij de vege
tariërs dus merkbaar grooter dan ten opzichte van alcoholica.
Vraag 15. Onthoudt ge u van koffie, thee, c.q. van welke
andere genotmiddelen (specerijen, zout, enz.)?
278 antwoorden niet of zoo vaag dat het zoo goed als
geen antwoord is.
Hieruit blijkt dat ongeveer de helft der vegetariërs in dit
opzicht leeft als de niet-vegetariërs.
7 inzenders antwoorden kortaf ja, onthouden zich dus van
al de genoemde middelen.
Verreweg meerderen zijn gedeeltelijke onthouders, of per
sonen die zich in de genoemde genotmiddelen zeer beperken:
105 onthouden zich van koffie; hieronder eenigen die aan
geven caffeïne-vrije te gebruiken.
56 geven aan, in koffiegebruik zeer matig te zijn.
31 onthouden zich van thee.
53 gebruiken thee zeer matig of slap.
177 onthouden zich van specerijen. (Deze opgave schijnt
me toe weinig nauwkeurige waarde te hebben, omdat
niet precies is aangegeven welke specerijen bedoeld
zijn.)
62 zijn zeer matig in specerijengebruik, of geven aan dat
zij zich van enkele, als peper en mosterd, onthouden.
19 onthouden zich van zout.
52 zijn hierin matig.
Voorts geven 2 personen aan, zich van alle genotmiddelen
te onthouden, 1 van alle prikkelende middelen, 3 van choco
lade en cacao, 4 van azijn.
Het schijnt dus wel dat zout- en theeonthouding het moeilijkst is, en koffie gemakkelijker, ook dank de H.A.G.
De meest prikkelende specerijen als peper en mosterd wor
den blijkbaar door vele vegetariërs niet gebruikt.
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Vraag 16. Onthoudt ge u van het dragen van bont,
veeren, glacéhandschoenen?
De bedoeling van de vraag is natuurlijk: eer blik te krij
gen op de waarde van den ethischcn factor bij de vegetariërs.
Voor dit doel is 't antwoord der vrouwen meer van belang
dan dat der mannen, omdat deze laatsten geen veeren dragen,
en bont en glacé-handschoenen slechts gedragen worden in
welstandskringen, die onder de vegetariërs schaars vertegen
woordigd zijn.
Het blijkt dan dat deze artikelen nog maar door zeer
weinig vegetariërs gedragen worden.
14 mannen en 8 vrouwen erkennen eenvoudig ze nog wel te
dragen.
2
mannen en 7 vrouwen verklaren dat zij ze soms nog dra
gen, zelden, of zoo min mogelijk.
1
man en 5 vrouwen dragen de oude af, doch zijn niet van
plan nieuw te koopen.
1 vrouw verklaart ze te willen afschaffen.
1 vrouw die geen bont draagt, merkt op wel kunstbont te
dragen, waartegenover 1 man en 2 vrouwen zeggen zelfs geen
imitatie-artikelen te willen dragen.
Vraag 17. Past gij geregeld bepaalde hygiënische maat
regelen toe? (als luchtbaden, gymnastiek en dergelijke.)
De antwoorden zijn zeer uiteenloopend, zoodat een bepaalde
statistiek welke waarde heeft, moeilijk te geven is.
We kunnen beginnen te onderscheiden hen die deze vraag
niet beantwoorden, dus die blijkbaar niet geregeld of in 't ge
heel niet deze maatregelen toepassen. Dit zijn er 336.
Daartegenover die eenvoudig met ja antwoorden, zonder
specificaties of restricties, nl. 35.
Dan zijn er 18 die vaag-bevestigend antwoorden met
„soms”, of „als er gelegenheid toe is”, of „niet geregeld”.
34 geven aan, geregeld luchtbaden te nemen.
62 gymnastiek of Mülleren.
6 beweren dat hun dagelijksch werk voldoende gymna
stiek is.
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70 nemen koude afwasschingen, douches of zwemmen.
13 baden, zetten soms erbij : warme baden.
9 beoefenen ademgymnastiek.
Een 13-tal noemt nog andere takken van sport, als physical
culture, roeien, korfbal, boksen, tuinwerk, zooveel mogelijk
beweging in de open lucht.
Onder deze gespecificeerde opgaven zijn er personen, die
meer dan één der genoemde gezondheidsmaatregelen toe
passen.
Vraag 18. Van welke geneeswijze zijt ge voorstander?
(allopathie, homoeopathie, natuurgeneeswijze enz. enz.)
117 hebben deze vraag niet beantwoord.
Van degenen die wel antwoordden, heeft de overgroote
meerderheid (372) een voorkeur voor de natuurgeneeswijze;
daarop volgend 65 voor homoeopathie en 10 voor allopathie.
Onder de verschillende andere geneesmethoden waarvoor een
voorkeur werd uitgesproken, z ijn :
19 voor magnetisme;
9 „ psychische geneeswijze (en hypnose);
9 „ occulte geneesmethoden (mediums, somnambulen,
helderzienden);
4 „ toepassing van mentale- of geestkracht;
3 „ geestelijke geneeskunde of gedachtekracht;
4 „ eigen intuïtie en hygiëne;
2 „ Christian Science;
1 „ kleurentherapie van Strong;
1 „ bloedzuivering-therapie van Le Roy;
1 „ kruidengeneeswijze;
1 „ natuurgeneeswijze in bovenstoffelijken zin;
1 verlangt een anti-vivisectionistische geneeswijze;
1 voor de „Broederschap van Genezers".
De uitslag van dit onderzoek rechtvaardigt dus wel het
bestaan van en den Bonds-steun aan de Dumas- en De Clercqfondsen, en de actie van onzen Bond voor leerstoelen in de
physische therapie. Artsen die deze richting beoefenen, vinden
dus onder onze bondsleden een dankbaar arbeidsveld.
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De tamelijk groote sympathie voor de homoeopathische
geneeswijze kan wel samenhangen met de welwillende hou
ding, die in de kringen der hom. geneeshecrcn t. o. v. het vege
tarisme wordt aangenomen.
Bij de waardeering van deze cijfers moet in aanmerking
genomen worden dat sommige personen méér dan één voorkcurrichting hebben opgegeven, welke hier in dezer, verzamelstaat ook zijn opgenomen, zoodat b.v. niet allen die voor de
allopathie sympathie betuigen, daaraan bij uitsluiting boven
de andere geneesmethoden de voorkeur geven.
Vraag 19. Hoe staat uw geneesheer tegenover uw vege
tarisme ?
Deze vraag is vrijwel een mislukking gebleken, doordat ze
verschillend opgevat en beantwoord is. Sommigen b.v. ant
woordden „goed" of „welwillend" wanneer ze een vegetarischcn arts hadden; anderen gaven hetzelfde antwoord wan
neer de arts geen vegetariër was, doch aan het vegetarisme
der patiënten geen moeilijkheden in den weg legde.
Doeltreffender ware geweest wanneer de vraag gesplitst
ware in:
a. Hebt gij een vegetarischen arts? Zoo ja, wie?
b. Zoo neen, hoe staat uw huisarts tegenover uw vege
tarisme ?
Soms wordt b.v. geantwoord „sceptisch", wat nog geen
onwelwillendheid insluit; soms „sympathiek", wat nog niet
insluit dat de arts zelf vegetariër is.
Dat er slechts 29 inzenders zijn wier geneesheer bepaald
tegen het vegetarisme is, weerspiegelt natuurlijk geenszins de
algemeene opinie onder de medici, omdat vanzelf als regel
de vegetariërs een geneesheer zullen zoeken die zoo welwil
lend mogelijk tegenover hun leefwijze staat.
Het interessantste wat deze vraag heeft opgeleverd, is wel
dat 143 leden, dus ruim één vierde, verklaarde geen genees
heer te hebben of noodig te hebben. W at dus wel eenigszins
een heenwijzing geeft naar een goeden gezondheidstoestand
van betrekkelijk zeer veel vegetariërs.
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Eén inzendster maakt de merkwaardige opmerking dat de
geneeskundige keuringsraad voor onderwijzeres in Indië zich
vijandig tegenover het vegetarisme betoonde.
Vraag
„
„
„

20.
21.
22.
23.

Zijt gij gehuwd?
Zoo ja, hoeveel kinderen hebt ge?
W elken leef tijd hebben de kinderen?
W orden zij in het gez in vegetarisch groot
gebracht ?
„
24. Zijn de kinderen na het verlaten van het gezin
vegetariër gebleven ?
„ 25. Hoe was hun lichamelijke groei?
„ 26. Hoe was hun geestelijke ontwik k e lin g ?
„
27. L eeft uw geheele gez in vegetarisch ?
Deze 8 vragen behooren bij elkaar cn dienen te zamen be
sproken te worden. Zij bedoelen licht te verschaffen aan
gaande het vegetariersgezin. Voornamelijk scheen het belang
rijk te weten in hoever het vegetarisme op de lichamelijke en
de geestelijke ontwikkeling der kinderen meer of minder gun
stig had gewerkt, en of het te merken was dat de invloeden
van het ouderlijk gezin nawerkten nadat de kinderen zelfstan
dig de wereld waren ingegaan.
Om dit te beoordeelen waren ook al die andere vragen
noodig.
Het was dus niet de bedoeling b.v. van vraag 20 om een
statistiek te maken in hoever het vegetarisme bevorderlijk
was voor het sluiten van een huwelijk, of van vraag 21 om
’t verband na te gaan tusschen vegetarisme en kindertal.
Daargelaten of die vragen belangrijk zijn, is het materiaal
voor een vergelijkende statistiek ten opzichte van nietvegetariers véél te klein.
De ingekomen antwoorden hebben ons doen zien dat ook
de vragen waar ’t ons wel om te doen was, niet zoo duidelijk
belicht worden dat er algemeene conclusies van groote waarde
uit te trekken zijn. Er zijn zooveel factoren in ’t spel. Bij
voorbeeld, een gezin met 4 kinderen tusschen 2 en 10 jaar,
de vader 5 en de moeder 3 jaar lang vegetariër. W at valt
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daaruit af te leiden? Indien de vraag: „worden zij in het
gezin vegetarisch grootgebracht” al met „ja” beantwoord
wordt, is ook weer de beheerschende factor: hoe lang zijn de
kinderen vegetarisch grootgebracht, en hoe oud waren ze
toen daarmee begonnen werd?
Uit dit eene voorbeeld blijkt al, dat het aantal verschillende
omstandigheden zoo groot is, dat een samenvattend resultaat
van eenige statistische waarde moeilijk te bereiken is.
Misschien ware, achteraf bezien, het doel beter bereikt door
de vragen zóó te stellen:
a. Hebt gij kinderen die van hun geboorte af vegetarisch
zijn opgevoed? Hoeveel? Welke leeftijden?
b. Hoe is hun lichamelijke ontwikkeling?
c. Hoe is hun geestelijke ontwikkeling?
d. Zijn ze, na als volwassenen het gezin verlaten te heb
ben, vegetariër gebleven?
E r waren dan veel minder positieve antwoorden gekomen,
maar er was meer uit te leeren geweest.
Ik heb nu getracht deze enquête van dit gezichtspunt uit
te bewerken. Daarbij ben ik van de onderstelling uitgegaan
dat het gezin, waarin kinderen vegetarisch zijn grootgebracht,
daarmee begonnen is toen beide ouders vegetariër waren, of,
indien een der ouders vegetariër is of de vragenlijst ingevuld
heeft, toen deze het geworden is. Alleen die kinderen worden door mij in aanmerking genomen.
Dan loopt deze uitgezochte statistiek over 240 kinderen uit
126 gezinnen. Hun gemiddelde leeftijd is ruim 8 jaar.
Over den lichamelijken groei hebben 4 niet geantwoord,
o.a. omdat het kind nog geen jaar was. Overigens waren de
antwoorden voor:
66 kinderen zeer goed;
73
„
goed;
85
„
norm aal;
12
„
minder goed, nader aldus gespecificeer d :
4 eerst slecht, later normaal;
1 goed, doch een weinig Engelsche ziekte;

17
2 rhachitisch;
1 niet schitterend — klierachtig;
1 teer;
1 niet bizonder goed;
1 langzame groei;
1 middelmatig.
Omtrent de geestelijke ontwikkeling is de uitkomst ald u s:
24 niet ingevuld;
70 zeer goed;
82 goed;
58 norm aal;
6 minder, als volgt gespecifieerd:
3 vrij goed;
1 minder normaal;
1 langzame g ro ei;
1 achterlijk.
W e mogen dus zeker constateeren, dat de uitkomsten ten
opzichte van de levenslang-vegetarische kinderen zoowel uit
lichamelijk als vooral ook uit geestelijk oogpunt zeer bevre
digend zijn.
Vraag 27. L eeft uw geheele gezin vegetarisch? geeft
geen andere aanleiding tot opmerking dan dat enkelen ant
w oorden: ja, behalve de dienstbode. W aaruit een behoefte
aan vegetarische hulp in de huishouding blijken kan.
Vraag 28. W ie of wat heeft u er toe gebracht lid van
onzen Bond te worden?
De antwoorden zijn zoo uiteenloopend en ook dikwijls
samengesteld, (b.v. verschillende redenen opgegeven) dat ze
zich niet tot een statistische bewerking leenen. N aar ik meen
was dit ook niet zoozeer de bedoeling der vraag, als wel, om
uit de antwoorden wellicht suggesties te krijgen voor een
doeltreffende voortzetting onzer propaganda.
Zeer velen geven aan dat zij uit zichzelf Bondslid gewor
den zijn, b.v. uit principe; door innerlijke overtuiging; door
het inzicht dat vereenigingsleven noodzakelijk of bevorderlijk
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is voor de idee; omdat eendracht macht maakt; door aan
raking met andere vegetariërs of het verlangen daartoe; om
te steunen; om op de hoogte te blijven; om er meer van te
weten, enz.
Dan ontmoet men de namen van verscheidenen onzer voor
gangers (mann. en vr.) en propagandisten als degenen die den
stoot gegeven hebben. Verder de volgende merkwaardige of
suggestieve redenen:
34 om de vet- en gortdistributie en
2 om „de oorlogsmisère”
(waaruit blijkt dat die krachtige Bondsactie dus wel na
gewerkt heeft);
20 noemen de Bode. Een kookschoolleerares voegt erbij dat
zij de Bode als onmisbaar hulpmiddel bij haar lessen is
gaan beschouwen en er steeds haar leerlingen kennis van
laat nemen;
15 noemen de theosofie als oorzaak;
14 hun echtgenoot;
2 hun verloofde;
2 hun ouders;
1 omdat zijn vader als Bondslid bedankte;
1 ,,de kinderen” ;
9 Bonds-propaganda-lectuur;
1 noemt speciaal de brochure-Verschoor;
6 openbare vergaderingen en lezingen;
4 veg. restaurant of pension;
3 cursus volksuniversiteit;
2 tentoonstellingen;
2 propagandalectuur in gevangen
Bur. systematisch aan de dienstweigeraars toegezonden);
2 het slachten, het gezicht daarvan;
5 de J. G. O. B .;
2 Kuhne.
Dan waren bij enkelingen doorslaggevende factoren:
de Bondsbibliotheek;
Dr. Oldenboom te Amsterdam;
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een proefneming;
nieuwsgierigheid;
kookschoollessen;
de geh. onth.-beweging;
dc Rein Leven-bcweging;
catechisatie van ds. Wannee;
Walden van dr. van Eeden;
D r Dock;
T olstoy;
Elsa Barker;
de mobilisatie;
de dierenweek;
de bioscoop: „Het Hemelschip".
Vraag 29— 33.
De volgende vragen 29— 33 betreffende het standpunt ten
opzichte van militairisme, rein leven, vivisectie, theosofie en
dierenbescherming, bedoelden geen beschouwingen uit te lok
ken, die natuurlijk geen statistische waarde hebben, maar
waren meer bedoeld eenige meerdere kennis te verschaffen
aangaande het onmiskenbare verband dat er tusschen de vege
tarische en deze verwante stroomingen bestaat.
E r wordt b.v. vaak gezegd dat in een vegetarische wereld
geen oorlog gevoerd zou worden; het is inderdaad te ver
wachten dat de overgroote meerderheid der vegetariërs zich
tegen het militairisme zal verklaren.
Dit is dan ook het geval. Maar velen noemen zich antimilitairist, doch zijn toch overtuigd dat dc oorlog vooralsnog
een noodzakelijk kwaad is en mitsdien een leger nog niet ge
mist kan worden, en dat dienstweigering verkeerd is.
Anderen daarentegen staan op radicaler standpunt, zijn
voor dienstweigering en huldigen de leuze „geen man en
geen cent."
Voor Rein Leven — ja, wie kan daar eigenlijk tegen zijn,
dus vóór onrein leven? Sommigen zeggen dat ze er te weinig
van weten; anderen vinden het een mooi ideaal, doch in de
praktijk zeer moeilijk streng door te voeren; weer anderen
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voelen wel voor de idee, doch niet voor de Beweging van
dien naam. Vermoedelijk geldt de tegenstand bij die allen
meer de beginselverklaring en het werk der R. L. B. dan het
reine leven zelf, waarbij natuurlijk ook misverstand aan
gaande het standpunt der Rein Leven Beweging geenszins is
uitgesloten.
Ten opzichte van vivisectie zijn verreweg de meesten tegen
standers; eenigen die de kolom invulden met „sympathiek”,
bedoelen ongetwijfeld sympathie voor de anti-vivisectiebeweging en zijn ook als zoodanig gerekend. Besliste vóór
standers van vivisectie zijn er misschien 3 of 4 ; wel meenen
sommigen dat vivisectie moeilijk gemist kan worden, dat het
een noodzakelijk kwaad is en zooveel mogelijk beperkt moet
worden; en anderen erkennen er niet voldoende van op de
hoogte te zijn om te oordeelen.
De Theosofie heeft warme voorstanders, velen die lid der
T. V. zijn — daartegenover anderen die er niets voor voelen
of er tegen zijn. Het was natuurlijk ook hier geenszins de
bedoeling een enquête over de waarde der theosofie te openen,
maar 't leek wel interessant om te weten welk deel ongeveer
onzer leden de theosofie was toegedaan.
Ook mag men gerust aannemen dat elke echte vegetariër
voor dierenbescherming is. Velen onderstreepten echter hun
gunstige gezindheid, terwijl er ook vcrscheidenen waren die
de werking der Dierenbeschermings-vereenigingen halfslachtig
vonden zoolang men het vleescheten nog sanctioneert en
daardoor aan de slachterij met daaraan verbonden gruwelen
medeplichtig blijft. Ook kon bij enkelen een dierenbescher
ming geen sympathie vinden die den Prins, als jager in grooten stijl, als beschermheer huldigde.
Dit als algemeene beschouwing vooropgesteld, kan toch in
het volgende een nadere ontleding van de verschillende ant
woorden gegeven worden.
Vraag 29. Hoe is uw standpunt ten opzichte van het
militairisme?
Een radicale afkeuring, voorstander van dienstweigering.
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geen man en geen cent en dergel. werd uitgesproken door
93 inzenders, hoewel het natuurlijk zeer waarschijnlijk is dat
onder het groote aantal, dat zich eenvoudig als „tegenstan
der” deed kennen, nog velen zijn die ook dit radicale stand
punt innemen.
De overige antwoorden leenen zich niet tot samenvatting,
die voor ons doel trouwens weinig belang heeft.
Vraag 30. Hoe is uw standpunt t. o. van Rein Leven?
82 inzenders zijn lid der beweging of wel er sterk vóór.
Daartegenover 4 die zeggen er tegen te zijn en 4 die speciaal
tegen de R. L.-Beweging of haar propaganda zijn.
Voorts een 7-tal die zeggen er weinig of geen sympathie
voor te gevoelen.
Vraag 31. Hoe is uw standpunt t. o. v. Vivisectie?
Van de 541 inzenders hebben 64 niet geantwoord of betoonen zich onverschillig of onzeker.
95 zijn lid van den Bond tot bestrijding der Vivisectie of
althans sterk er tegen.
353 zijn er tegen.
18 maken restricties en w el:
4 noemen vivisectie een noodzakelijk kwaad;
7 willen uiterste beperking of toepassing alleen in drin
gende noodzakelijkheid;
1 wil vivisectie pijnloos;
2 zijn er in beginsel tegen;
1 niet absoluut tegen;
1 erkent dat het minder kan;
1 wil strenge controle;
1 is tegen misbruik.
4 zijn min of meer voorstanders, en w el:
1 acht vivisectie zoo noodig geoorloofd;
l acht vivisectie geoorloofd;
1 vindt dat het dierenleed niet opweegt tegen weten
schappelijke voordeelen;
1 ze g t: liever op de dieren dan op mij.
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V raag 32. Hoe is uw standpunt t. o. v. Theosofie ?
Wanneer we bemerken dat van de ±. 540 deelnemers aan
de enquête er 142 zijn die Theosoof, Lid der T. V. of warme
voorstanders er van zijn;
118 die hun sympathie ermee betuigen
en 2 anthroposoof, dus zeer verwant;
dan blijkt dat ruim ¼ onzer vegetariërs theosoof zijn en
bijna de helft er minst genomen sympathie voor heeft. W aar
uit volgt dat de Theosofie inderdaad een krachtige bondge
noot is, en onder de aanhangers, voor zoover nog niet tot ons
toegetreden, een vruchtbaar arbeidsveld ligt.
Vraag 33. Hoe is uw standpunt t. o. v. dierenbescherming?
Zooals vanzelf spreekt, van de overgroote meerderheid
sympathiek. Weinigen vullen deze vraag niet of twijfel
achtig in.
121 zijn lid der Vereen, tot Bescherming van Dieren of
geven te kennen warme voorstanders te zijn.
19 vinden de D.B. halfslachtig, of verklaren „consequent
dierenbeschermer” te zijn.
2 vinden het als vegetariër onnoodig lid der D.B. te wor
den. Deze zijn dus waarschijnlijk ook warme voorstan
ders van de idee. Ditzelfde geldt wellicht ook van
8 die uitdrukkelijk verklaren weinig of geen sympathie
voor de vereeniging te hebben.
Uit de antwoorden van een drietal slechts kan men opma
ken dat de sympathie vrijwel ontbreekt.
Vraag 34. Welke personen kent ge in uw omgeving die
wel vegetariër, doch geen lid van onzen Bond zijn . . . was
niet bedoeld voor de statistiek, doch voor de propaganda, en
is door het Secretariaat doeltreffend verwerkt.
TOEVOEGING.
Een vrouw die 25 jaar lang vegetariër is, deelt mede 4 jaar
lang aan het hoofd eener kleine inrichting te hebben gestaan,
waar 5— 15 kinderen geheel vegetarisch gevoed werden,
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dagelijks door een medicus gecontroleerd, geregeld gewogen
en gemeten. De gezondheidstoestand en ontwikkeling der kin
deren was bizonder goed.
SLO TW O O RD .
Een woord van dank aan de velen die zich de moeite ge
troost hebben op de vragen te antwoorden en daardoor hun
deel hebben bij gebracht om ons inzicht in het vegetarische
leven zooveel te verhelderen, schijnt ons hier niet misplaatst.
De rapporteur,
Februari 1922.
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