
“Een andere weg is de volgende: de 
ziekte ontstaat door invloeden die 
op een soortgelijke wijze werken 
als de geneesmiddelen, en de 
ziektetoestand wordt opgeheven 
door middelen die gelijksoortige 
verschijnselen opwekken.”

Hippocrates
5e/4e eeuw voor Christus

“De vertegenwoordigers van de 
vierde richting heten spiritales, 
omdat zij in staat zijn de geesten 
van de kruiden en wortels te 
overmeesteren en hun te gebieden 
de zieke die zij hebben gevangen 
en ziek gemaakt, van zijn kwaal 
te bevrijden. Net als wanneer een 
rechter iemand in het blok sluit: 
dan is hij ook de enige die hem kan 
helpen. Want het blok is van hem 
en de sleutel ook; alleen hij kan het 
weer opendoen. Op dezelfde wijze 
worden de geboeide zieken door 
de geesten van de kruiden bevrijd, 
wanneer een dergelijke geest verrot 
of verteerd wordt.”

Paracelsus
Volumen Paramirum, rond 1520

“De homeopathie, een universele 
wijsheid, is het onderwerp van dit 
boek. Via Hahnemann is ze deel 
gaan uitmaken van de geschiedenis 
van de mensheid.”

Herbert Fritsche
Samuel Hahnemann, 1954
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Herbert Fritsche 
geboren: 14 juni 1911 in Berlijn 
overleden: 20 juni 1960 in München

Fritsche studeerde biologie en volgde 
een opleiding tot psychotherapeut. 
Reeds als scholier had hij grote 
belangstelling voor literatuur en 
begon hij zelf gedichten te schrijven. 
Tegelijkertijd voelde hij zich aange-
trokken tot het onbekende, occulte, 
en ontwikkelde hij een passie voor al 
wat met esoterie te maken heeft.
Na zijn promotie werkte hij eerst als 
bioloog, later als wetenschapsjour-
nalist en uitgever van twee grenswe-
tenschappelijke vakbladen. Van zijn 
hand verschenen, naast een aantal 
dichtbundels, een tiental boeken 
over geneeskunst, esoterie, mens-
zijn in de ruimste zin.



Bijna iedereen kent tegenwoordig het 
begrip ‘homeopathie’ - maar wat het 
precies inhoudt, is minder bekend. 
Wie beseft er vandaag de dag nog dat 
met de homeopathie voor het eerst in 
de geschiedenis een wetenschappelijke 
methode voor het vinden en toepassen 
van geneesmiddelen werd ontwikkeld? 
En dat de arts die deze weg is gegaan, 
een van de meest vooraanstaande che-
mici van zijn tijd was, en een pionier op 
verschillende gebieden van de genees-
kunde, zoals psychiatrie en diëtetiek? 
Dat hij zijn nieuwe methode op een 
streng rationalisme heeft gegrondvest, 
alvorens deze, na vele jaren onvermoei-
baar werken, tot kunst te verheffen?
Hahnemann heeft er duur voor betaald. 
Extreme armoede, rondgedreven worden 
van de ene plaats naar de andere, onbe-
grip, eenzaamheid - gedurende tiental-
len jaren was dat zijn lot. Totdat zijn 
leven op zijn tachtigste een ongelooflijke 
wending nam...
Alleen omdat geen enkele prijs hem te 
hoog was, omdat hij geen millimeter 
afweek van de weg die zijn trouw aan 
zichzelf hem voorschreef, was hij in 
staat om te vinden wat de geneeskunde 
vóór hem miste.
Met dezelfde helderheid, indringendheid 
en diepte die kenmerkend zijn voor het 
werk van Hahnemann, maar ook met 
dezelfde gedrevenheid, vertelt Herbert 
Fritsche het aangrijpende verhaal van 
dit leven dat geheel aan de taak was 
gewijd de homeopathie gestalte te geven 
als werkbaar, genezend principe. 
Deze biografie beschrijft niet alleen het 
leven van Hahnemann, maar tegelijker-
tijd de geboorte van de homeopathie.

Herbert Fritsche

Samuel Hahnemann
Idee en werkelijkheid 
van de homeopathie

De biografie van Samuel Hahnemann.
En het verhaal hoe de homeopathie is 

ontstaan.
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