Dr. Lahmann en onze voeding.
De Redactie van dit tijdschrift, die wist dat ik mij in den
laatsten tijd nog al voor de geneeswijze van Dr. LAHMANN
interesseerde, was zoo vriendelijk mij het Februarinummer
te zenden, met het stuk van den heer HEERINGA, over
voeding in verband met onze tanden. Ik las dit inderdaad
met groote belangstelling, niet omdat ik het er mee eens
was, maar omdat ik het merkwaardig void dat die zonderlinge theoriën eu beweringen van LAHMANN nu ook in de
tandheekunde hunne intrede maakten. Ik hoop dat de
Redactie zoo goed zal willen zijn er mij hier enkele opmerkingen over te laten maken.
Tegen de grondgedachte waarvan de heer H. uitgaat heb
ik natuurlijk niet het minste bezwaar.
Het debit is de
spiegel van zoovele * ziekten" is misschien wat dichterlijk
gezegd, ma,a r waar is het zeker dad de voeding en in het
algemeen de gesteldheid van het lichaam van grooten invloed
zijn op den toestand van tanden en tandvleesch, en de heer
H. deed een verdienstelijk werk door hierop nog eens de
aandacht van zijn vakgenooten te vestigen. Maar als hij
zijn patiënten âanraadt om de leefwijze van Dr. LAHMANN te
gain volgen, zal bau voeding er, vrees ik, niet beterop worden.
//Door cijfers en duidelijke redeneering, toont L. aan,
hoe abnormal bloed ontstaat, en geeft de middelen aan om
dit te genezen." Als de heer L. wat minder geredeneerd
had, en vat meer experimenteel gewerkt, zouden zijne beweringen meer gewicht hebben. Nu komt hij telkens
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in conflict met de personen die het laatste wel deden, en
experimenten, kunnen niet door redeneeringen wel door tegei experimenten worden bestreden. L. tont niet aan hoe
abnormal bloed ontstaat : hij phantaseert er over of liever
hij gaat uit van der vooropgestelde .meening, dat het gebrek
aan natron in ons bloed de grondoorzaak aller ziekten is.
Een bewijs noemt hij : "het veelvuldig voorkomen van
osteomalacie en osteoporose." De laatste is veelvuldig
genoeg omdat iedereen er aan gaat lijden als hij maar oud
genoeg wordt ; het is een echte ziekte van den ouderdom,
en voor dien tijd in geenen deele iets wat men dagelijks
ziet. Maar de eerste komt in ieder geval slechts zeer zelden
voor. Eu rachitis, waarop hij ook wijst, is zeker niet
zeldzaam, maar omdat vele kinderen er aan lijden heeft
iedereen nog niet te weinig natron en kalk in zijn bloed.
/du de voedings-theorie is te weinig aandacht geschonken
aan de minerale zouten, en de eer komt aan Dr. L. toe
hierop gewezen te hebben, en schitterende resultaten hiermee
te hebben bereikt." • Die eer is werkelijk niet zoo groot
omdat het eerste onjuist is. Er is van die voedingszouten
zeker niet zooveel gewerkt als over eiwitten b.v. maar ze
hebben toch al de aandacht gekregen die ze verdienen.
Een van de onderzoekers op dit gebied is Prof. FORSTER
liier te Amsterdam. L. beroept zich op hem door mee te
deelen dat F.'s proefdieren stierven als hun alle zouten
werden onthouden. Dat deden zij ook, ten minste het
scheelde niet veel, maar er volgt voor een gewoon menschenverstand toch niet meer uit dan dat men moet zorgen dat
lot te ontgaan door die zouten niet geheel weg te laten
uit zijn voeding. L. maakt evenwel de zonderlinge conclusie
dat wij in die zouten nu juist het meest belangrijke van
de voeding moeten zien. En de slotsom waartoe Prof. F.
later komt, dat wij nooit voor gebrek aan zouten behoeven
te vreezen omdat ze in ieder voedingsmengsel in voldoende
,
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hoeveelheid voorkomen, wordt door L. niet meêgedeeld.
flat geeft geen hoogen dunk van 's mans wetenschappelijke
manier van handelen, en tal van bewijzen zijn er in zijn boek
te vinden dat dit niet een fout is die hij bij ongeluk begaat.
Toch zijn zijn resultaten schitterend, naar de heer H.
en anderen beweren. Ik kan het niet tegenspreken, maar
een bewijs voor de juistheid van zijn theoriën leveren die
niet. In ieder geval is de voeding maar een deel van zijn
geneeswijze. Daar komt nog heel wat meer bij te pas.
In de eerste i)laats slapen met open ramen, of in ilLufthäuser"
zooals er in zijn inrichting zijn. Dit zijn een snort paalwoningen, een eind boven den grond, in de voran van een
kraam. In plaats van een voorwand hebben ze tot manshoogte een gordijn, omdat men toch niet alles ten aanschouwe
van iedereen kan doen. Als men wakker wordt kleedt men
zich uit en gaat men een luchtbad nerven. Daarna een
wandeling en wain gymnastiek en dan, als er zon is, een
zonnebad. Ook zonder kleeren natuurlijk. De dames krijgen
een parasolletje. ?Jan baden in water en massage en eindelijk
het diver met de bladgroenten en de spinasie en de vruchten.
Wil men een enkel menu ? i/Obstkalteschale, Grünkernschnitten, Blumenkohl, Kartoffeln, Backpflaumen, Reisauflauf." Er zijn menschen geweest die getracht heben zich
daaraan te verzadigen, maar zij slaagden niet. Na dit landelijk middagmaal gaat men een groote wandeling maken
of in het Bosch hout hakken en s avoids is er meermalen
gelegenheid om nog wat te dansen. Zoo wordt de dad bij
L. op zijn Naturheilanstalt op //Weisser Hirsch" bij Dresden
gepasseerd.
Men ziet dat al de genezingen die daar verkregen worden
diet uitsluitend aan het toevoeren van kalk en Matron kunnen
ge weten worden. Ik ben zelfs zoo sceptisch te gelooven
dat die stoffen er niets mee te maken hebben. Wat geneest
want genezen doet L., in vele gevallen althans,
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chat is de machtige invloed van het milieu, waarin de lijders
geplaatst worden, de suggestieve kracht die daarvan uitgaat,
en verder de onthouding van veel verkeerde gewoonten.
T'huis eten de meeste menschen te veel —dear lijden zij
honger ; vroeger waren de hersenen tot overmatigen arbeid
gedwongen, en werd op de behoefte aan hchaamsbewegrng
niet gelet — nu zijn de rollen omgekeerd ; in het gewone
dagelijksch leven tal van zorgen en verdrietelijkheden -bij LAHMANN geen oogenblik tijd om aan iets anders te
denken dan aan de eiseben van de kuur. En bij dit alles
het vaste geloof dat men genezen zal, opgewekt doer vat
men hoorde van de genezing van anderen en bevestigd
door de stellige verzekering van L. dat het u niet anders
gaan zal en dat alle vroeger behandeling kwakzalverij was.
Waarlijk men heeft geen kalk en natron, en spinasie ezi
salades ter verklaring noodig.
Dat er veel menschen zijn met slechte tanden is een
treurig feit, en al vat de tandheelkundige doet om de oorzaken daarvan op te sporen moet dankbaar worden aanvaar&
Maar hij dient een solider badis te Eiebben dan de theorie
van LAHMANN. Die is volkomen in strijd met wat wetenschappelijke onderzoekingen ons hebben geleerd, en kan
dus op den naam van theorie geen aanspraak maken. //Men
bevele den patiënten bladgroenten en vruchten aan" — ik
heb er geen bezwaar tegen als men het maar niet doet
ijiu den geest van bovengenoemden arts." Die zaken te
geven bij andere, krachtige, voeding is uitnemend, maar ze
wil,
voor te schrijven als hoofdschotel, zooals L
die alle eiwitrijke, ook plantaardige, voeding afkeurt, is
door niets gewettigd. Zijn patiënten mogen door dien hongerkuur dikwijls gebaat worden, ik kan geen enkele reden
vinden waarom die voor onze tanden zoo voortreffelijk zou zijn.
Dr. M. W. PIJNAPPEL.
Amsterdam,

