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ste homeopaten in Duitsland, is geboren op 4 oktober 
1852 in Karlsruhe. Zijn vader was schoenmaker; geld voor 
een studie overeenkomstig zijn interesses – natuurweten-
schappen en geneeskunde – was er niet. Hij volgde een 
handelsopleiding in de boekhandel van zijn grootvader en 
besteedde al zijn vrije tijd aan zelfstudie. Op een gegeven 
moment kreeg hij een boekje van Arthur Lutze in handen: 
Hahnemanns Todtenfeier, wat zijn leven een beslissende wen-
ding zou geven.

Volstrekt onverwachts ontving hij op een dag het aan-
bod van een welgestelde aanhanger van de homeopathie, 
August Zöppritz, om zijn studie te bekostigen. Schlegel 
nam koortsachtig privéles om zijn kennis wat bij te spij-
keren. Dat hij eerst een eindexamen van het middelbaar 
onderwijs zou moeten afleggen, wist hij niet, en toen hij 
in 1873 werd ingeschreven als student van de medische 
faculteit, werd er niet naar gevraagd. 

Toen ik in 1920 coassistent was in Tübingen, 
zo vertelt een arts, werd ik herhaaldelijk 
met het vreemde gegeven geconfronteerd dat 
patiënten die door ons vanwege ernstige 
chronische aandoeningen met een deels nogal 
infauste prognose waren ontslagen, baat 
vonden bij een homeopathisch arts, en dat 
soms binnen ongelooflijk korte tijd. 
Deze arts was Emil Schlegel. 
Steeds weer kregen we van familieleden, soms 
ook van de vroegere patiënten zelf, dergelijke 
succesverhalen te horen. Tot mijn grootste 
bevreemding lokte dit bij degenen die het 
aanging, niet de onbedwingbare drang uit 
om te weten te komen hoe Schlegel dat wel 
gedaan mocht hebben, maar alleen een nogal 
persoonlijk wordende stellingname.1

[1] De anekdote is ontleend aan Herbert Fritsche: 
Samuel Hahnemann – idee en werkelijkheid van de homeopathie, 
De Woudezel 2007.

Emil Schlegel

Emil Schlegel, in het begin van 
de vorige eeuw een van de bekend-
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Schlegel blonk uit door zijn kennis en inzet en kreeg 
aanvankelijk alle steun van zijn professoren. Deze hou-
ding sloeg echter om in het tegendeel zodra bekend werd 
dat hij de homeopathie aanhing. Toen men er ook nog 
eens lucht van kreeg dat Schlegel niet in het bezit was 
van een middelbare-schooldiploma, werd dit feit aange-
grepen – nadat hij allang glansrijk was geslaagd voor het 
kandidaatsexamen – om zijn verdere loopbaan zoveel 
mogelijk te dwarsbomen. Alleen dankzij het lobbywerk 
van invloedrijke persoonlijkheden op het ministerie 
mocht hij ten slotte toch afstuderen, zeer tegen de zin van 
de faculteit.

Zijn proefschrift met de titel Eserin als Heilmittel gegen 
Glaukom werd door een oogheelkundig vakblad onmid-
dellijk voor publicatie aangenomen, maar de medische 
faculteit weigerde hem het doctoraat te verlenen. Schlegel 
ondernam nog een tweede poging om te promoveren. Hij 
richtte zich tot de Straatsburgse professor Laqueur en ver-
telde hem meteen in alle openheid dat zijn eerste poging 
mislukt was door de vijandige houding van de professoren 
in Tübingen tegenover de homeopathie. Het antwoord 
van Laqueur was dat onder zijn leiding nooit een aanhan-
ger van de homeopathie de doctorsgraad zou verwerven. 
Een andere professor bood hem aan ervoor te zorgen dat 
hij zijn titel aan een universiteit in het buitenland zou krij-
gen als hij zou beloven zich niet in Tübingen te vestigen, 
of  zichzelf  tenminste geen homeopaat zou noemen.

En zo vestigde Emil Schlegel zijn praktijk als homeo-
pathisch arts zonder doctorstitel, en wel midden in Tübin-
gen. Al gauw deden verhalen de ronde hoe hij niet alleen 
groene staar en diverse zogenaamde chirurgische ziekten 
door inwendige behandeling wist te genezen, maar zelfs 
kanker met succes homeopathisch behandelde. Een niet 
aflatende stroom patiënten, ook uit het buitenland, vond 
de weg naar Tübingen. Toen hij zijn gigantische praktijk 
niet meer alleen kon bolwerken, werden zijn twee zonen 
Martin en Oswald zijn nauwste medewerkers. In 1928, na 
bijna 50 jaar gepraktiseerd te hebben, vertrok Emil Schle-
gel naar Reutin bij Lindau aan het Bodenmeer, waar hij 
eind 1934 overleed.

Net als Hahnemann beschouwde ook Schlegel zich-
zelf  niet alleen als arts, maar ook als opvoeder van zijn 
patiënten. Jarenlang gaf  hij een populair, tweemaandelijks 
blad voor zijn eigen patiëntenkring uit: de Wegweiser zur 
Gesundheit. Ook zijn boeken zijn niet alleen aan artsen, 
maar aan een breed publiek gericht. Veel bekendheid 
kregen vooral de Innere Heilkunst bei sogenannten chirurgischen 
Krankheiten, Die Krebskrankheit, zijn commentaar bij Hah-
nemanns Organon, en Religion der Arznei, zijn boek over de 
signatuurleer. 
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Schlegel verdiepte zich reeds als jonge arts in Para-
celsus en ontwikkelde zich mettertijd tot een van de beste 
Paracelsus-kenners van zijn tijd. Hij was de eerste die de 
continuïteit in de visies van Paracelsus en Hahnemann 
doorzag en uitwerkte. Deze studie vond haar neerslag in 
talrijke artikelen over Paracelsus, die in diverse bladen zijn 
gepubliceerd. Een aantal hiervan verscheen gebundeld in 
het boek Paracelsus in seiner Bedeutung für unsere Zeit in 1907, 
waarvan de tweede editie, van 1922, ten grondslag ligt aan 
de meeste hoofdstukken van deze vertaling.

Deze teksten zijn dus pakweg een eeuw geleden ont-
staan. Het beeld dat daaruit naar voren komt van de des-
tijds nieuwste ontwikkelingen op medisch gebied, is com-
pleet verouderd – geheel in tegenstelling tot de inzichten 
die Schlegel hier verwoordt en die de vrucht zijn van zijn 
bezigheid met Paracelsus. Hoe springlevend deze zijn, laat 
zich aflezen aan het feit dat zijn boeken in Duitsland op 
de antiquarische markt enorm gevraagd zijn; sommige 
titels zijn zelfs nog vrij recent herdrukt.

Wat Schlegel ook vandaag nog interessant maakt, is 
de even onbevangen als scherpzinnige wijze waarop hij 
twee denkwijzen tegenover elkaar plaatst: het causaal-
analytische, en het fenomenologische denken. Hij be-
heerste ze allebei en onderzocht beide tot in hun verste 
kentheoretische uithoeken. En hij deed dat zonder enig 
spoor van dogmatisme of  sektarisme. Integendeel, hij was 
altijd op zoek naar een gemeenschappelijke basis, naar 
verbindende elementen.

Met dezelfde openheid waarmee hij de schoolgenees-
kunde benaderde, keek hij ook naar andere geestesstro-
mingen, zoals de antroposofie. Schlegel stond in contact 
met Rudolf  Steiner en heeft deze verschillende keren 
ontmoet. Er zijn aanwijzingen dat het idee om de maretak 
als kankermedicijn te ontwikkelen, van Schlegel afkomstig 
was of  in hun gesprekken is ontstaan. Steiner stuurde 
patiënten naar hem toe, onder hen ook Marie Steiner, en 
Schlegel bestudeerde de antroposofie, maar heeft zich 
nooit bij de antroposofische beweging aangesloten of  een 
antroposofisch georiënteerde geneeskunde beoefend.

Evenals de jonge Hahnemann beschouwde ook 
Schlegel zichzelf  niet als vertegenwoordiger van een 
geneeskundige richting die veraf  van het maatschappelijk 
gebeuren een alternatief  wilde bieden aan een groepje 
zonderlingen, maar als behorende tot de voorhoede van 
een toekomstige, algemeen erkende geneeskunst. Beiden 
ontwaarden hier en daar in de universitaire geneeskunde 
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beginselen van homeopathische werkingen en beschouw-
den het als een kwestie van tijd dat de homeopathie als 
universeel principe omarmd zou worden.

Schlegel was ervan overtuigd dat juist in zijn tijd de 
wetenschap op het punt stond de mechanistische en mate-
rialistische benadering te verlaten. En hij had goede rede-
nen om zo te denken. Onder de coryfeeën die hij opvoert 
als wegbereiders van de omslag naar een ander denken, 
komen we de namen tegen van Wilhelm Ostwald, Paul 
Ehrlich, Emil Adolf  von Behring, Max von Pettenkofer. 
Drie van hen zijn Nobelprijswinnaars.

Het tegenovergestelde is echter gebeurd. Met name 
twee ontwikkelingen hebben in de tweede helft van de 
voorbije eeuw ervoor gezorgd dat de medische weten-
schap de mens als microkosmos volledig uit het oog 
heeft verloren: Ten eerste werd door toepassing van de 
nieuwste natuurwetenschappelijke inzichten op de zieke 
mens het ziektegebeuren verplaatst naar het cellulaire en 
moleculaire niveau. Schlegel laakte reeds het onderzoek 
naar losse deeltjes die uit hun geestelijk verband zijn 
gerukt – maar nu zijn deze deeltjes helemaal tot stof  uit-
eengevallen. Ten tweede kwam de medische statistiek in 
zwang: anonimisering in plaats van individualisering. En 
deze ontwikkelingen worden nog eens geconsolideerd 
door de alsmaar toenemende overheidsbemoeienis met 
‘de gezondheidszorg’.

Wie tegen deze achtergrond wil onderzoeken of  Para-
celsus ook voor ons nog iets kan betekenen, loopt al gauw 
het gevaar in oppervlakkigheden te blijven steken. Veel 
van zijn hedendaagse aanhangers beschouwen zijn werk 
voornamelijk als een goudmijn van recepten en gaan daar-
mee voorbij aan het belangrijkste wat hij te zeggen heeft. 
Bij Paracelsus gaat het vooral om de grote vragen, om 
de visie op het geheel. Wat is de mens, wat is de wereld? 
Hoe hangen deze twee met elkaar samen? En hoe kun-
nen we daar inzicht in krijgen? Hoe en waardoor ontstaat 
ziekte, en wat is ervoor nodig om te genezen? Paracelsus 
verwoordt zijn inzichten in een symbolische beeldtaal, die 
voor de hedendaagse lezer niet zonder meer toegankelijk 
is. Schlegel leidt ons aan de hand van uitgebreide citaten 
en zijn commentaar daarop in de paracelsische denkwe-
reld rond en vertaalt Paracelsus naar begrippen die voor 
de moderne wetenschapper makkelijker te vatten zijn. 
Hierover gaan met name de eerste drie hoofdstukken.

In de hoofdstukken 4 en 5 wordt de relatie tussen 
Paracelsus en de homeopathie uitgediept. Het eerste is 
een voordracht voor homeopaten, het tweede een artikel 
in een algemeen medisch vakblad, gericht tot niet-homeo-
pathische artsen.

De laatste twee hoofdstukken laten zien hoe omvat-
tend het paracelsische wereldgebouw geconcipieerd is. 
In hoofdstuk 6 portretteert Schlegel Paracelsus als theo-
logisch denker, trouwens uitsluitend aan de hand van 
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zijn medisch-natuurwetenschappelijk werk. Het werken 
als arts en als zielzorger gaat voor Paracelsus net zo 
natuurlijk samen als zijn natuurfilosofische beschouwin-
gen probleemloos zijn ingebed in zijn religieus beleven. 
Hoofdstuk 7, Paracelsus als profeet, verscheen in 1915 als 
zelfstandige publicatie. Het is een wandeling tot aan de 
grenzen van de macrokosmos als kenprincipe. Deze gren-
zen worden bepaald door de vrije wil van de mens – voor 
zover die bestaat.

Ik hoop dat deze bundel ertoe mag bijdragen de wereld 
van Paracelsus iets toegankelijker te maken voor allen die 
zich in hun menszijn te kort gedaan voelen door een 
materialistisch, mechanistisch wereldbeeld.

Elke Bussler                                                April 2012

Legenda

Voetnoten met een * zijn van Schlegel zelf; die met cijfers 
zijn van mij.

Schlegel noemt in de meeste gevallen niet de exacte vind-
plaats van zijn Paracelsus-citaten. Ik heb geprobeerd deze 
zoveel mogelijk te achterhalen. Waar ik de bron heb kunnen 
vinden, heb ik die in een voetnoot aangegeven, en wel over-
eenkomstig de Paracelsus-uitgave van Karl Sudhoff.

Sommige citaten geef  ik voor een beter begrip uitgebreider 
weer dan Schlegel zelf. Passages binnen citaten tussen [ ] zijn 
aanvullingen van mij, die dus wel in de tekst van Paracelsus 
staan, maar door Schlegel niet zijn meegenomen.

Uitlatingen binnen de citaten, hier met (...) aangegeven (door 
Schlegel vaak niet aangeduid), zijn allemaal van hem.

Commentaar binnen citaten tussen ( ) is van Schlegel. Com-
mentaar van mij staat alleen in voetnoten.

De gedichten waar Schlegel uit citeert, zijn door mij in hun 
geheel toegevoegd (de kaders op p. 62, 157, 162, 164, 224).

Ook de illustraties in het laatste hoofdstuk zijn door mij 
toegevoegd, ontleend aan de Paracelsus-uitgave van Karl 
Sudhoff.

E.B.
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zoeken naar detailkwesties. Het zijn slechts enkelingen, 
zoals bijvoorbeeld Rosenbach 1, Pettenkofer 2 en nog een paar 
onderzoekers, die zich het uitzicht vrij houden en die niet 
verblind raken door de allernieuwste ontdekkingen, die 
hun oordeel in de eerste plaats baseren op de biologische 
feiten in hun menselijke betekenis, en niet op de resul-
taten van onderzoeken die weliswaar geldig zijn binnen 
de kunstmatig gecreëerde omstandigheden van een klein 
eiland, maar die in de context van het natuurlijke, levende 
gebeuren weer verbleken tot volstrekte onbeduidendheid 
of  zelfs onjuistheid.

Ik wil vooraf  nog opmerken dat wij in eerste instan-
tie evenmin als Paracelsus een wezenseenheid tussen de 
vergeleken natuurlijke processen veronderstellen. Het 
gaat alleen om de symboliek, die ons de weg wijst om 
organische processen aan de hand van het grote beeld van 
de natuur, dat ons zo schitterend voor ogen is geplaatst, 
bij wijze van analogie te leren begrijpen. Van hieruit is 
het uiteraard nog maar één stap tot het postuleren van de 
wezensgemeenschap zelf: deze bestaat erin dat ‘de grote 
en de kleine wereld’ – zoals Goethe zich in de veelvul-
dige reminiscenties aan Hohenheim uitdrukt – door dezelfde 
wetten uit de chaos zijn geschapen. Als beide sferen onder 
dezelfde invloeden zijn ontstaan, is het tenslotte alleen 
maar begrijpelijk dat ze gelijkenissen vertonen en een 
gemeenschappelijke basis hebben, een gedachte die aan 
de moderne natuurwetenschap toch al niet vreemd is.

“Iedere ziekte die geboren wordt, is te vergelijken met 
de geboorte van de maan. Zodra deze geboren wordt 
(nieuwe maan), is ze onderworpen aan de ascendant van 
de grotere en de kleinere (kosmische en tellurische) sfeer. 
Ze moet hun natuur, aard en eigenschappen ontvan-
gen. Dit betekent dat ze de ene keer nat, de andere keer 
droog is, de ene keer winderig, de andere keer gemengd, 
enzovoorts. (...) Als de maan zich niet aan de ascendant 
zou onderwerpen, dan zou er één maan in de natuur zijn, 
een maan die altijd hetzelfde wezen vertoont. Dat zou 
betekenen dat geen ziekte geboren zou worden behalve 
die die door het zwaard wordt toegebracht, en we zou-
den net als de maan onvergankelijk zijn. De maan zelf  
is altijd gelijk in haar licht en schijnsel en er wordt haar 
niets ontnomen, maar de eigenschap van haar regime 
wordt haar ontnomen. U kunt dit vergelijken met een 
vader die een bepaalde manier van regeren heeft, terwijl 
zijn zoon die hem opvolgt, een andere manier heeft, en 
diens opvolgers weer telkens een andere. Zo is het ook 
met de maan, en hetzelfde geldt voor het regime van de 
ziekte. Het regime van de maan is datgene wat zij de aarde 
toevoegt. In de ene geboorte is ze winderig, in de andere 
nat, nu is ze koud, dan weer warm, en het is allemaal die 
ene maan. Maar met haar nieuwe geboorte wordt door de 
ascendanten die hun stempel op haar drukken, telkens een 
ander karakter verleend aan haar regime. Dat maakt het 
onmogelijk de natuur van de maan te beschrijven zonder 
een diep inzicht te hebben in de aard en de eigenschap-
pen van alle ascendanten. De ware beschrijving van de 

[1] Ottomar Rosenbach, 1851 – 1907, Duitse arts. — [2] Max von Pettenkofer, 
1818 – 1901, Duitse chemicus en hygiënist; zie ook noot 1, p. 62.
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maan zou dus moeten beschrijven welke conjunctie aan 
het regime van de maan haar stempel opdrukt. Iemand 
die medische boeken schrijft, ziet zich voor hetzelfde pro-
bleem geplaatst als wij met de maan, want de arts moet 
ieder ziektegeval op dezelfde wijze herkennen als de maan. 
Dit ligt ten grondslag aan de grote, ernstige misleiding: 
aangezien geen enkele arts ooit gewag heeft gemaakt van 
de concordanties van de microkosmos, is ook de waarheid 
van de geneeskunst onvermeld gebleven.” 1

Als het ware met een mooi, vol akkoord begint Para-
celsus hier: De ziekte wordt geboren. Deze fysiologische 
openbaring doet een goed deel van de moderne medische 
theorieën in rook opgaan. Er is geen sprake van een soort 
mechanisch, toevallig binnenvallen of  van een oorzaak 
die voor eens en altijd tot bepaalde, vast omschreven 
ziektekenmerken moet leiden. In plaats daarvan is er een 
organisch samenwerken van inwendige en uitwendige 
mogelijkheden. Na een aanvankelijk onmerkbare inner-
lijke groei komt een nieuwe functionele structuur te voor-
schijn, die de kenmerken draagt van de verstoring van het 
leven. Dit loopt echter iedere keer iets anders, aangezien 
de diverse organische omstandigheden nooit twee keer 
dezelfde zijn. Ook al lijkt een dergelijke opvatting in strijd 
te zijn met het experimenteel onderzoek, Hohenheim zal 
toch gelijk krijgen zodra de processen bij het natuurlijke 
materiaal worden geobserveerd.

In dierproeven zal een vergaande uniformiteit van de 
waarnemingen te constateren zijn, en tot op zekere hoogte 

zal dit ook nog het geval zijn wanneer bij menselijke indi-
viduen alle beschermingsmechanismen worden overruled 
en infectieziekten kunstmatig worden opgewekt. Bij 
natuurlijke ziekteprocessen worden de problemen echter 
groter, ja, welhaast onoverkomelijk, want hier gaat het om 
de echte, biologische ziektegeboorten, waarbij de statis-
tiek, zoals we weten, een uiterst dubieuze, dubbelzinnige 
rol speelt.

Paracelsus zou het heden ten dage waarschijnlijk zo 
formuleren: Alle processen in het menselijk organisme 
zijn streng wetmatig, net zoals die aan de sterrenhemel. 
Maar hierdoor moeten we ons er niet toe laten verleiden 
grofzintuiglijke, mechanische voorstellingen op ziekte-
processen te projecteren. Als we er nauwkeuriger naar kij-
ken, zien we dat dezelfde maan, wanneer ze haar omloop 
heeft voleindigd, bij haar volgende verschijning in een 
ander sterrenbeeld en in de buurt van andere planeten 
opduikt, waarbij ze ook een heel andere weersgesteld-
heid met zich meebrengt. In het organisch verloop van 
de levensverschijnselen kan het gebeuren dat de optimale 
werking van de ene of  andere functie of  de optimale voe-
dingstoestand van het ene of  het andere lichaamsdeel op 
een dag onder heel andere omstandigheden wordt bereikt 
dan eerder het geval was. Als we de betreffende functie of  
het betreffende lichaamsdeel willen karakteriseren met het 
oog op de ziektetoestand en zijn betekenis voor het leven 
in het geheel, dan moeten we op ieder gegeven moment 
alle andere invloeden en onderdelen eveneens kennen en 
er rekening mee houden. Zonder iedere keer de ‘constel-[1] Sudhoff  (ed.) VII, 284-286.
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latie’ erbij te betrekken, kunnen we geen organisch wezen 
beschrijven. Op dezelfde manier moeten we ook naar de 
ziekten kijken, en dan zijn hun namen zonder betekenis; 
hun omstandigheden zijn bepalend. Wie heeft inzicht in al 
deze omstandigheden? Wat doet u zich toch wetenschap-
pelijk voor, en dat terwijl u zo weinig weet! Het beste wat 
u kunt doen, is uw onbevangen aandacht op de natuurlijke 
omstandigheden vestigen.

“Zoals de gesternten vanaf  het eerste begin in de grote 
wereld zijn geschapen, zo, moet u weten, liggen er in de 
mens evenveel punten in de geesten van de microkosmos, 
en wel in iedere afzonderlijke mens. Dit betekent dat in de 
mens (in potentie) alle ziekten liggen, zoals in de hemel 
alle sterren. Zolang deze in hun eigen gesteldheid blijven, 
is er geen ziekte in het lichaam. Maar iedere keer dat hun 
omloop opnieuw begint en ze indrukken van de ascen-
danten ontvangen, is er een ander regime. Dit betekent 
dat ziekte een kwestie is van het regime en dat niet de ster 
zelf, maar het regime behandeld moet worden. Daarom 
vergissen de artsen zich die een stoffelijke vorm met de 
ziekte vereenzelvigen en die de ziekte willen bestrijden 
door de stof  uit te drijven; dat is niet mogelijk. Zo min als 
de maan uit de hemel genomen kan worden, zo min kan 
het zaad van de ziekte uit het lichaam worden verwijderd; 
alleen het regime ervan kan worden aangepakt. Kortom, 
in het lichaam liggen alle onderdelen die de sfeer behelst, 
groot en klein. In het lichaam liggen alle gezondheden en 
alle ziekten met hun zaden. Zo’n zaad groeit uit, valt er af, 
groeit opnieuw, zoals we in het veld kunnen zien aan de 

bloemen van de krokussen. (...) Datgene wat het hoogst 
geëxalteerd wordt en de grootste macht heeft om zijn 
wezen op te leggen, zal predomineren en alle andere over-
heersen, zij het gezondheid of  ziekte. Dit is de oorsprong 
van ziekte, en ook de oorsprong van gezondheid, want 
zoals de ziekte groeit, zo groeit ook de gezondheid.” 1

Uitleg. De energieën van het psychosomatisch gebeuren 
worden beheerst door de richtkrachten van het organisme 
zoals de kosmische energieën door de gesternten worden 
beheerst. De sterren maken indruk op ons als lichtpunten; 
de richtkrachten zijn als dominanten in het organische 
gebeuren (Reinke 2) eveneens middelpunten van het fysieke 
en psychische gebeuren. Zolang de organische functies 
in hun eigen gesteldheid blijven, is er geen ziekte in het 
lichaam. Wanneer echter door krachten die het gebeuren 
zijn binnengedrongen – of  die zich gevormd hebben in 
een organisme dat reeds van streek was – de receptieve 
atoomgroepen (Ehrlich 3) worden verlamd of  aan het 
organisme worden onttrokken, ontstaat er een functie-
stoornis; maar deze is nog niet de hele ziekte. Tijdens het 
continue, periodieke toe- en afnemen van de organische 
activiteit (Fließ 4, Schultze 5, Swoboda 6, Herbert Spencer 7 en 
[1] Sudhoff  (ed.) VII, 286-287. — [2] Johannes Reinke, 1849 – 1931, Duitse bota-
nicus en natuurfilosoof. — [3] Paul Ehrlich, 1854 – 1915, Duitse chemicus en arts. 
Zijn onderzoek naar de specifieke afweer leidde tot de ontwikkeling van de zijketen-
theorie: iedere cel bevat een aantal zijketens of  receptoren, waar lichaamsvreemde 
stoffen aan kunnen binden volgens het sleutel-slot-principe. Met deze ontdekking, 
die Ehrlich in 1908 de Nobelprijs voor geneeskunde opleverde, was de basis gelegd 
voor de moderne immunologie. — [4] Wilhelm Fließ, 1858 – 1928, Duitse bio-
loog en arts. — [5] Max Schultze, 1825 – 1874, Duitse anatoom en dierkundige. 

— [6] Hermann Swoboda, 1873 – 1963, Oostenrijkse psycholoog. — [7] Herbert 
Spencer, 1820 – 1903, Britse socioloog, filosoof  en antropoloog.
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anderen) worden steeds weer nieuwe aangrijpingspunten 
geschapen waar vreemde energieën het organisme soms 
in zijn gezondheid kunnen bevorderen, soms hier en daar 
schade kunnen toebrengen. Dit hangt ervan af  of  het 
functioneren of  de voedingstoestand van het organisme 
op het ene of  andere gebied zich op een maximum of  
minimum bevindt.

De wetten die tot gezondheid of  ziekte leiden, zijn op 
zich dezelfde. Wat is de definitie van Virchow 1 hier al mooi 
en duidelijk uitgesproken! Doch naast de verschuiving 
in het gebeuren wordt ziekte gekenmerkt door beschadi-
ging van de structuren (Rosenbach ), beschadiging doordat 
binnendringende energieën niet ondergeschikt worden 
gemaakt aan de fysiologische dominanten, waarbij de 
structuur en de integriteit van het organisme zelf  schade 
ondervinden. Dit is de betekenis van de term ‘regime’. Is 
het regime weer geordend, dan is ook de ziekte opgehe-
ven, een natuurwetenschappelijke en zuiver energetische 
opvatting (Hahnemanns ‘totaliteit van symptomen’). Dat de 
ziekte door verwijdering van haar stoffelijke voortbreng-
selen genezen kan worden, is iets dat geen denkend mens 
kan veronderstellen. Ze moet zuiver energetisch (functio-
neel) worden beschouwd.

Het ‘zaad van de ziekte’ is de kwetsbaarheid van het 
gebeuren voor psychosomatische oorzaken. Receptieve 
groepen en fysiologisch-chemische aanvallende energieën 
moeten samenwerken: De receptieve groepen schep-
pen, in combinatie met de periodieke zwakte en sterkte 
van de inwendige voedingstoestand, de potentialiteit, de 
mogelijkheid om ziek te worden van binnenuit, en zijn 
dus het ziektezaad vanuit het organisme bezien. Zij zijn de 
‘punten van de geesten (energieën) van de microkosmos’, 
die Hohenheim zo duidelijk heeft geïdentificeerd. Giffen, 
bacteriën, fysieke en psychische stoornissen zijn het zaad 
van buitenaf, dat de actualiteit van de ziekten levert als de 
daarvoor vereiste omstandigheden bij elkaar komen. Het 
inwendige zaad van de ziekten kan net zo min worden 
verwijderd als de sterren aan de hemel. De functies stellen 
in de kringloop van het gebeuren steeds weer hun zwakke 
punten bloot aan de buitenwereld, in een constant toe- 
en afnemen, waarbij ze soms de tekenen van blakende 
gezondheid tonen en soms, vaak in snelle afwisseling 
– zoals de bloemen van de krokus – de tekenen van verval. 
De sterkste afwijkingen van het gemiddelde zijn de fasen 
waarin de ziekteoorzaken het makkelijkst het organisme 
kunnen binnendringen.

“Daarom moeten we de boosheid van de ascendant 
afpakken, en niet van degene die ze draagt. (...) We moeten 
de zaden van alle ziekten dragen, niet om aan de ziekten 
onderworpen te zijn, maar om ons lichaam als geheel te 
hebben, zoals ook het hemelse firmament compleet is. 
En zoals de hemel niet zonder maan kan zijn, zo kunnen 

[1] Rudolf  Virchow, 1821 – 1902, Duitse arts, antropoloog en politicus. In zijn 
beroemd werk Die Cellularpathologie in ihrer Begründung auf  physiologische und pathologi-
sche Gewebelehre stelt hij dat gezondheid en ziekte uitingen zijn van dezelfde binnen 
de cellen plaatsvindende levensverschijnselen, dat er dezelfde stoffen en krachten 
aan ten grondslag liggen, aangezien in alle gevallen dezelfde fysiologische wetten 
gelden; alleen de omstandigheden verschillen.
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Oude energetici in de geneeskunde

“De arts moet volgens de opvatting van Paracelsus 
een goede exegeet van de natuur zijn en alleen 

onderzoek doen naar de economie van de natuur.”

Crollius 1622

‘Uitleggen’ betekent volgens Mach 1: wetenschappelijk 
economisch beschrijven. Als dat zo is, dan bevat het 
bovenstaande citaat, afkomstig van de paracelsist Crollius 2, 
een verrassende vertolking van deze schijnbaar heel 
moderne kentheorie. Wie Crolls Basilica chymica, versche-
nen in 1622 te Frankfurt, nader bestudeert, merkt algauw 
op dat deze overeenstemming tussen het oude en het 
allernieuwste niet toevallig is, maar dat de door Paracelsus 
(1493 – 1541) geïnspireerde geest van dit geschrift tal van 
overeenkomsten met de energetica vertoont. Dat dit ook 
in het aangehaalde citaat uitstekend tot uitdrukking komt, 
is des te begrijpelijker aangezien de oudere schrijvers niet 
zo eenzijdig door het causaliteitsbegrip waren gebonden 
als dit voor de natuurwetenschappelijke fase van het 

[1] Ernst Mach, 1838 – 1916, Oostenrijkse natuurkundige en wetenschapsfilosoof. 
— [2] Oswald Croll, ± 1560 – 1608, Duitse arts en alchemist.
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medisch onderzoek het geval was, die we zojuist achter 
ons hebben gelaten.

Sinds de geneeskunde in de tweede helft van de 19e 
eeuw exact werd, sinds ze door Virchow een sterk lokalisti-
sche en microscopische inslag kreeg, sinds ze door Robert Koch 
en zijn navolgers de bacteriën als ‘oorzaken’ kreeg voorge-
houden, waren er grote ontnuchteringen voor nodig en 
moest eerst de energetische denkwijze opgang maken 
voordat men in staat was om in de vereiste mate weer van 
het causaliteitsbegrip af  te stappen. Verworn 1 heeft in een 
bekende voordracht opnieuw de nadruk gelegd op deze 
noodzaak. Hij meent dat we mystiek bedrijven als we voor 
ieder proces één bepaalde oorzaak zoeken, aangezien alle 
natuurlijke veranderingen worden voorafgegaan door een 
hele keten van schakels en ieder causaal proces derhalve is 
ingebed in een hele samenloop van omstandigheden.

Hoe hopeloos het is om voor de verschijnselen van het 
leven eenduidige oorzaken te zoeken, heeft de oude arts 
en chemicus duidelijk onderkend; vandaar dat hij zich naar 
de economische kant keerde. Zodoende kunnen we dus 
terugkeren naar de mystici om een beter begrip te krijgen 
van het begrip ‘oorzaak’, want Paracelsus en zijn leerlin-
gen hadden inderdaad minder last van de voorstelling de 
levensverschijnselen door vaststaande oorzaken te moe-
ten verklaren.* Zij wisten maar al te goed dat voor dezelfde 

processen, bijvoorbeeld koorts, talrijke uiteenlopende oor-
zaken zijn aan te wijzen, terwijl dezelfde oorzaken heel 
verschillende gevolgen kunnen hebben, bijvoorbeeld dat 
dezelfde zon “de boter doet smelten en de leem hard laat 
worden”. Dit hangt helemaal af  van de omstandigheden 
en van de verschillende stoffen die een werking opnemen 
en omzetten.

Wie bij de oude auteurs werkelijke mystiek zoekt, komt 
sowieso niet zo makkelijk aan zijn trekken. Zij waren ook 
scherpzinnige denkers en maakten in hun uitdrukkings-
wijze nogal vrij gebruik van het natuurlijk symbolisme. 
Deze symboliek begeleidt echte wetenschap zelfs op 
een waardiger en betere manier dan de pretentie om met 
enkele exacte vaststellingen en formules de inhoud van de 
ervaring volledig te hebben uitgeput.

Als we bij dezelfde Crollius lezen dat de stoffelijke vormen 
de excrementen of  het afval van de gesternten zijn (p. 36), dan 
klinkt dat in eerste instantie zeer mystiek. Maar als we 
dit citaat in verband met andere passages overdenken en 
rekening houden met de sterk variërende definities, begint 
de zaak er al anders uit te zien.

Paracelsus zelf  zegt ergens: “Materie is een stuk dat we 
in de hand houden.” 1 Hoe dit ‘stuk’ tot stand komt, daar 
doet hij prachtige filosofische uitspraken over. Als we de 
symboliek en de taal van Crollius volgen, die honderd jaar 
dichter bij ons staat, dan zijn de astra of  gesternten hier 
de inwendige wetmatigheden van de stoffelijke vormen, 

[1] Max Verworn, 1863 – 1921, Duitse fysioloog.
* Als het een juiste typering van de ‘wetenschappelijke geneeskunde’ is om te 
zeggen: Sinds deze bestaat, dat wil zeggen, sinds men begonnen is onderzoek te doen naar de 
oorzaken van de ziekten enz., zoals E. Wieland in Über Krankheitsdisposition meent (Med. 
Klinik 1908), dan getuigt dit tenslotte al van genoeg misverstand. 

[1] Von dem bad Pfeffers, in Oberschwyz gelegen, tugenden, kreften und wirkung, ursprung und 
herkomen, regiment und ordinanz in Sudhoff  (ed.) IX, 658.



38 Macrokosmos en microkosmos 39Oude energetici in de geneeskunde

die ze tot datgene maken wat ze zijn. “Als we zeggen dat 
iedere vorm van alle dingen uit de gesternten ontstaat, dan 
zijn daaronder niet de sterren aan de hemel te verstaan, 
maar de eigen en bijzondere ster van ieder ding.” – “Alle 
dingen in de natuur zijn begiftigd met een siderische geest, 
die het firmament of  astrum wordt genoemd.” – “De 
beginselen van de stoffelijke vormen zijn kleren en hoed-
jes, waarin deze bewaard worden voordat ze de wereld in 
gaan, temeer omdat de semina en astra als vincula en banden 
van de dingen vanaf  het allereerste begin in de onzichtbare 
schatten van de elementen als in een diepe afgrond ver-
borgen liggen.”

Schrikt u niet. Hier is reeds bedacht wat Wilhelm Ost-
wald 1 met het begrip ‘energiekoppeling’ heeft aangeduid. 
Wat nu de energieën koppelt, dat zijn precies de inwendige 
wetmatigheden van de materie, die nog ouder zijn dan hun 
verschijning en die voor deze energieën ‘vincula of  ban-
den’ zijn. We zullen mogen aannemen dat de zogenaamde 
richtkrachten tot dezelfde pre-energetische basis te herlei-
den zijn als deze wetmatigheden en dat ook zij ‘in de diepe 
afgrond verborgen liggen’.

Onder ‘semina’ is hier hetzelfde te verstaan als onder 
astra, namelijk het geheel van een inwendige, wetmatige 
werkelijkheid met speciale nadruk op haar onveranderlijk-
heid oftewel het vermogen zichzelf  te handhaven. Dit 
innerlijke wezen van de dingen behoort tot de wetma-
tigheden die Ostwald, door ze aan te duiden als specifieke 

onveranderlijkheid, als voorwaarde beschouwt voor de 
mogelijkheden van energetische relaties. “Door wetmatige 
processen gestolde energieën, die ook in hun mogelijkheden naar 
buiten toe weer een strenge (astrale) wetmatigheid tonen en hierdoor 
wetenschap mogelijk maken”, zo zouden we de wereld van de 
dingen kunnen definiëren, en zo zouden we de oude ener-
getici moeten uitleggen om recht te doen aan hun deels 
boude en toch zo vertrouwde gedachten!

Het ‘afval’ van de gesternten is voor hen gewoonweg 
de stoffelijkheid zelf, omdat de wereld daarachter voor 
hen ‘geest’ betekent. Verstoffelijking is een soort gees-
tenval, een afdaling van werkende machten naar een lager 
niveau. Tegen deze formulering zal de energetica niets 
kunnen inbrengen. Ze werkt tenslotte zelf  aan een omzet-
ting van het materiebegrip in een functioneel begrip, en 
welke rang in de kringloop van het gebeuren aan de mate-
rie zelf  wordt toegekend, is slechts een kwestie van smaak. 
Dat er fasen van premateriële verbanden bestaan, lijkt me 
voort te vloeien uit de hele psychische wereld, die wij als 
geestelijke wereld aanduiden (zie mijn artikel in Ostwalds 
Annalen, deel X, over bewustzijn en energetica1). Daar 
wordt verondersteld dat materie in psychische energie kan 
veranderen en dat deze weer overgaat tot stoffelijkheid.

Deze vragen zijn – zij het vanuit een ander gezichtspunt 
– door Paracelsus en zijn navolgers diepgaand behandeld. 
Hier komt de moeilijke theorie van de drie pre-elementen 
sulfur, mercuur en sal om de hoek kijken. Deze theorie is 

[1] Wilhelm Ostwald, 1853 – 1932, Duits-Baltische chemicus, filosoof  en Nobel-
prijswinnaar.

[1] E. Schlegel: Energetik und Bewußtsein in Annalen der Naturphilosophie 1911; 10:
415-436.
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vangt” 1. De kringloop van de dingen in de natuur begint 
en eindigt voor Paracelsus, zoals we zien, niet in de stof. 
Met zijn denkkracht dringt hij door tot het gebied achter 
de materie en veronderstelt hij processen van natuurwet-
matige aard nog vóór het ontstaan van een wereld van 
zintuiglijke verschijnselen. Uit de proloog bij de Archidoxa –

kentheoretische beschouwingen*

Sinds Kant de diepste vragen van de mensheid van 
prolegomena heeft voorzien, is het verbruik van het 
filosofisch bronwater direct bij de oorsprong zo hoog 
geworden dat het verder stromende beekje dreigt te ver-
zanden. Er vrolijk op los filosoferen vanuit een natuurlijke 
aanleg is er blijkbaar niet meer bij zonder dat eerst zware 
offers zijn gebracht aan het vraagstuk van de kenkritiek; 
anders loop je gevaar als naïeveling te worden beschouwd, 
die niet heeft begrepen hoe belangrijk deze is. En toch 
is het uitzichtloos met het monster te worstelen en dan 
nog kracht over te houden voor de ware opgaven van het 

[1] Astronomia magna in Sudhoff  (ed.) XII, 56.

* Ik was in eerste instantie uitgegaan van de uitgave van 1570 (Peter Perna) en stelde 
vervolgens vast dat de uitgave van Huser (1590) nogal afwijkt, meestal in haar voor-
deel, maar ook omgekeerd, zoals bijvoorbeeld in de zin op p. 5 bij Huser [p. 97 bij 
Sudhoff] waar over het geneesmiddel wordt gezegd dat het het huis reinigt waarin 
het corpus spirituale zijn wezen kan ontplooien “zoals een sibeta (civetkat) in een 
smetteloze kamer”. In de vroegere uitgave staat hier echter: “Wie ein subers”, dat wil 
zeggen, zoals iets schoons, en dat is ongetwijfeld de juiste lezing. Hier blijkt maar 
weer wat een zinstorende fouten er in de handschriften zijn geslopen. De enkele 
woorden van Hohenheim die Huser niet kon ontcijferen en in facsimile weergeeft, 
doen denken aan een Arabisch handschrift.
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kennen: het is net zoiets alsof  je het menselijk oog vóór 
iedere ‘wereld-beschouwing’ aan de taak wilde onderwer-
pen zich op het grote doel van zijn organisch bestaan voor 
te bereiden door lang in de zon te kijken.

Dat was vroeger anders. De oude filosofen benader-
den de problemen met een heldere, onverblinde blik en 
wierpen zich met onverminderde kracht op de metafy-
sische vraagstukken. In de filosofie was tegelijkertijd de 
godsdienst ingebed, dat wil zeggen, de verbinding met en 
de dienst aan het eeuwige. Deze dienst is een individuele 
taak, die om persoonlijke overgave vraagt. Het noodzake-
lijke gevolg was dat ook de filosofie, als wetenschappelijke 
gedachtevorming over het eeuwige, niet op de wijsheid 
van latere generaties kon wachten, maar – voor zover 
ze überhaupt als een behoefte werd ervaren – eveneens 
met de krachten van een aards individu moest worden 
volbracht. Hieruit konden de moed en de legitimatie 
worden geput om de problemen aan te pakken, niet door 
middel van een pedante combinatie van specifieke kennis-
flarden, maar door een omvattende aandacht die, eerder 
op wijsheid dan op kennis stoelend, conclusies trok en 
ordening aanbracht.

Paracelsus schetst het systeem dat de achtergrond van 
al zijn composities vormt, slechts met de grove penseel-
streken van de kunstenaar; hij laat zien dat hij het heeft, 
dat zijn uiteenzettingen een uitvloeisel zijn van grootse en 
goed gestructureerde begrippen en ideeën. Het zou een 
dankbare taak voor geleerden zijn het systeem zelf  zover 
mogelijk aan het licht te brengen.

Zoals het verbaasd opkijken het begin van de filosofie 
in de menselijke geest markeert, zo is het opmerken van 
problemen daar waar de meeste mensen achteloos voor-
bijgaan en het alledaagse als vanzelfsprekend aanvaarden, 
een wetenschappelijke vorm van het verbaasd opkijken. 
Bij Paracelsus vinden we voorbeelden van een buitenge-
woon diepgaande aandacht voor fysiologische processen, 
die ons tot aan de drempel van de kenfilosofie leiden.

In de proloog bij de Archidoxa lezen we:
“Als we het over de kunsten hebben, moeten we weten 

wat er in de microkosmos – toetssteen en klankbord van 
al deze dingen – aanwezig is dat op een genezende impuls 
reageert en zich ermee verbindt, en hoe het geneesmiddel 
zich zodanig laat dirigeren dat het de ziekte volgt zoals een 
opgetoomd paard en een woeste hond die aan een leiband 
loopt.1 We moeten begrijpen dat het geneesmiddel op de 
natuur en op alles waarin het leven tot uitdrukking komt, 
een aantrekkende werking uitoefent. Daarbij stuiten we 
op drie vraagstukken, die ons een aanwijzing geven welke 
kracht hieraan ten grondslag ligt.

Ten eerste: hoe komt het dat de werking van de vijf  
zintuigen door de mysteries van de natuur verbeterd kan 
worden, terwijl ze zelf  niet van de natuur zijn noch op 
een natuurlijke wijze groeien zoals een kruid uit een zaad? 
Er bestaat immers geen materie die zoiets voortbrengt. 
Ten tweede moeten we ons afvragen wat aanleiding geeft 
[1] Vertaald volgens de interpretatie van Schlegel, al zou ik dit zelf  anders lezen, 
namelijk dat de ziekte zich door het geneesmiddel laat dirigeren en dit volgt zoals 
een opgetoomd paard enz. Maar dat is geen probleem; de twee interpretaties kun-
nen als twee facetten naast elkaar staan.
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stig iets dat ongelijksoortig is aan het verstand. Gaan we 
verder de ervaringswereld in, dan vinden we in natuur- en 
scheikunde wisselende theorieën. Zelfs de processen aan 
de sterrenhemel laten al heel verschillende verklarings-
mogelijkheden open: bijvoorbeeld of  ons zonnestelsel 
zich rond een ideëel of  een reëel zwaartepunt beweegt, is 
– net als de natuur van de wereldether – een open vraag. 
Weliswaar beleven we in de huidige chemische en natuur-
kundige theorieën weinig schokkends. Meestal bewegen 
ze zich binnen een erg kleine kring van verschijnselen; in 
het uiterste geval grijpen ze iets verder, zoals bijvoorbeeld 
zojuist de nieuwe gistingstheorie van Hans Buchner 1, die in 
tegenstelling tot Pasteur het gistingsproces niet als stof-
wisselingsverschijnsel van levende wezens, maar als recht-
streeks chemische werking bekeken wil hebben. In hoge 
mate omvattend en daarom voor alle echte wetenschap-
pers al verdacht is daarentegen de visie van Ostwald, die 
het atoom alleen als de plaats van het snijpunt van kracht-
richtingen wil laten gelden en verscheidene interessante 
modificaties van de gebruikelijke opvattingen voorstelt.* 
In het algemeen kunnen we stellen: hoe moderner een 
wetenschappelijke theorie of  hypothese zich voordoet, 
des te beperkter is het gebied waarop ze geldig is, en des 
te armer is ze aan betekenis.

De illusie dat een hypothese een fundamentele verkla-
ring of  uitputtende beschrijving van natuurverschijnselen 
zou kunnen leveren, moet voor iemand die iets dieper 
ziet, ogenblikkelijk in rook opgaan, alleen al omdat de 
realiteit van een ding altijd buiten zijn formele verklaring 
is gegeven. Het gaat dus bij alle naar aanleiding van de 
natuurverschijnselen gevormde voorstellingsreeksen en 
formules nooit om een uitputten van de gegevens, maar 
slechts om een formele herkenning, om een op de grote 
natuur toegepast antropomorfisme. We komen enigszins 
tot rust wanneer we in de dingen onze eigen wetten, onze 
eigen voorstellingsvormen hebben teruggevonden. Daar 
is sinds Kant niets meer aan te doen, en iedere denker 
vindt eerst de grond in zichzelf  voordat hij hem bij de 
dingen in de buitenwereld vindt.

Waar we nu in de moderne wetenschap kleine ideeën, 
kleine antropomorfismen hebben, daar zien we ze bij 
Paracelsus op een gigantische schaal. Waar wij armza-
lige, losstaande formules vinden, daar biedt Hohenheim 
ons grote, stralende lijnen door het firmament van de 
uitwendige natuur en van de menselijke ziel: hij laat het 
bliksemen van de opgang tot de ondergang. Waar het 
op aankomt, is niet dat de ineengestrengelde, maar altijd 
mooie en grote lijnen op zichzelf  waarheid bieden, maar 
dat ze in hun taal de verschijnselen getrouw begeleiden, 
de natuurverschijnselen van de geest en de materie in de 
bezielde en de onbezielde wereld, dat ze zich als symbo-
len en als trouwe voelsprieten tegen de waarheid aanvlijen, 
niet dat ze zelf  per se waar zijn.

[1] Hans Buchner, 1850 – 1902, Duitse arts, bacterioloog en hygiënist. Schlegel 
bedoelt hier vermoedelijk zijn broer, Eduard Buchner, 1860 – 1917, Duitse schei-
kundige, die in 1907 de Nobelprijs voor de Scheikunde ontving voor zijn verdien-
sten in de gisttechnologie. Publicatie: Alkoholische Gärung ohne Hefezellen in: Berichte der 
Deutschen Chemischen Gesellschaft 1897; 30:117-124.
* In 1922 is deze kwestie door de radioactiviteit en de kennis over de atoomstruc-
tuur zeer ingewikkeld geworden!
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Maar laten we nu weer naar de arts kijken en uit zijn 
rijke schatten het een en ander de revue laten passeren:

“Als ik dieetvoorschriften moest geven – eet dit of  dat, 
drink dit niet of  dat niet – kijk, dan zou ik schande over 
de geneeskunst brengen. Een dieet te bepalen is geen 
zaak van de arts, maar van de zieke en zijn mogelijkheden. 
Wat de arts tot arts maakt, is het geneesmiddel. Wie door 
middel van dieet behandelt, die is zwak in de kunst.” 1 We 
zijn in de gelukkige situatie hier als homeopaten te kun-
nen oordelen, en we zullen allemaal moeten toegeven dat 
alle diëtetische voorschriften vaak in de verste verte niet 
kunnen tippen aan de verbazingwekkende genezingen 
door treffende, kleine geneesmiddeldoses. Wij hebben 
grote waardering voor de invloeden van recreatie, van een 
veranderde voedingswijze en andere levensprikkels, van 
de wassingen, de gymnastiek, de ontwenningskuren en 
alles wat op het niet rechtstreeks medicamenteuze gebied 
voor de zieke gedaan kan worden. Maar als we ons uit een 
tijd die in het teken van het verkeer staat, vierhonderd 
jaar terug verplaatsen, dan zullen we de beperking van de 
diëtetische mogelijkheden beter kunnen beoordelen en 
des te meer geneigd zijn in te stemmen als we mee kun-
nen voelen waar een ware geneesmiddelbehandeling toe 
in staat is.

En toch is Paracelsus niet zo eenzijdig om voor dit 
principe absolute geldigheid te eisen. In verband met 
tuberculose zegt hij: “Bij de behandeling van deze ziekte 

moet in de eerste plaats aandacht worden geschonken aan 
het dieet, daarna aan het geneesmiddel. Het lichaam moet 
ook bevochtigd worden, zodat de zon van de microkos-
mos altijd iets vindt om op te teren.” 1 Onder dit gezichts-
punt wordt voorgeschreven: lentes, uvae passae, raphanus 
maior et minor, bleta rubea, caulis romana, portulacca 
– dus linzen, rozijnen, mierikswortel en rammenas, rode 
biet en waterige groenten. Als vanuit deze beschouwingen 
later ook nog drosera, zonnedauw, een plantje dat des te 
meer sap in kleine druppels afzondert naarmate het door 
de zon van de macrokosmos wordt beschenen, als genees-
middel tegen tuberculose geïdentificeerd zou zijn, zouden 
we alleen al vanwege het succes niets tegen dergelijke 
overwegingen kunnen inbrengen!

Paracelsus noemt vervolgens nog andere diëtetische 
middelen, laat het hele lichaam twee keer daags invetten 
en met azijnwater afwassen. Liquiritia (zoethout) en Car-
duus benedictus (gezegende distel) rekent hij nog tot de dië-
tetische middelen, en als hoogste arcanum prijst hij liquor 
margaritarum2, een preparaat dat veel weg heeft van onze 
calcarea carbonica. “Onder andere is ook aqua hederae 

[1] Elf  Traktat von Ursprung, Ursachen, Zeichen und Kur einzelner Krankheiten in Sudhoff  
(ed.) I, 20.

[1] Paragraphorum liber quintus de morbis siccis seu phthisi in Sudhoff  (ed.) V, 233. Schle-
gel noemt als bron: Anatomia et Physiognomia simplicium, Stuttgart 1659, p. 128. Een 
aan Paracelsus toegeschreven boek met deze titel verscheen in 1647 in Neurenberg, 
wordt echter door Sudhoff  als niet echt beschouwd (K. Sudhoff: Bibliographia 
Paracelsica. Versuch einer Kritik der Echtheit der Paracelsischen Schriften, Berlin 1894, 
p. 569). De aangehaalde passage is in ieder geval wel echt, en misschien is het niet 
onbelangrijk te vermelden hoe de boven geciteerde zin verder loopt: “... en dit kan 
met name door de arcana gebeuren, waardoor de arts de hemel waarin de ziekten 
hun oorsprong nemen, overmeestert en vernieuwt.” — [2] Parelwater, een elixer 
gemaakt van fijn gewreven parels. De bereidingsinstructies zijn te vinden in het 
zesde boek Archidoxis, in Sudhoff  (ed.) III, 159-160.
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terrestris (tegenwoordig Glechoma hederacea, hondsdraf) 
met een derde deel aqua portulaccae gemengd en, indien 
een bloedvat is gebarsten, met aqua cyclaminis een uitste-
kend middel.”1

Een soortgelijke behandeling van tuberculose heb ik – 
zonder Paracelsus te kennen – in 1891 in mijn voordracht 
over longtuberculose beschreven, en ik kan u verzekeren 
dat de precies overeenstemmende diëtetiek het mogelijk 
maakt om ook de armste hut in een ‘longsanatorium’ te 
veranderen, mits deze voorschriften met enige zorgvuldig-
heid en met verstand worden opgevolgd. Dat tuberculose 
met betrekking tot dieet een uitzonderingspositie onder 
de ziekten inneemt, hangt samen met het feit dat ze vanuit 
zichzelf  slechts zelden een genezende reactie oproept. Als 
ze er eenmaal is, is het meer een ongeluk dan een ziekte, 
want onder de levensomstandigheden waaronder ze is 
ontstaan, ontbreekt vaak de tendens tot een genezende 
afsluiting. Een krachtige verandering van deze omstandig-
heden kan alles ten goede keren.

De levensvolle opvatting van het ziekteproces, dat als 
geheel zonder de organische reactie niet denkbaar is, blijkt 
al uit de volgende, eenvoudige woorden: “De dood brengt 
geen ziekte, en geen ziekte brengt de dood. Ook als deze 
dicht bij elkaar staan, zijn ze als water en vuur.”2

Erg interessant is bij Paracelsus de balneologie. Hij 
geeft een nogal rake geognostische beschrijving van het 
ontstaan van de diverse geneeskrachtige bronnen en van 

de manier waarop de waterlopen krachten ontlenen aan 
het doorstroomde gesteente, aan rijpe en onrijpe ertsen. 

“Bij ziekten die met koorts en rottingsprocessen 
gepaard gaan, brengen ijzerhoudende baden wonderbaar-
lijke genezing. (...) Sommige hebben de aard van parels 
aan zich (calcarea carbonica) en genezen patiënten die aan 
spasmen of  tetanus lijden, of  bij wie een verlamming is 
opgetreden. (...) Salpeterhoudend water is vaak afkomstig 
van afvalwater van mensen en dieren; (...) en zo zijn er ook 
bronnen die kracht ontvangen door mesthopen, door rot 
stro, dennentakken of  boombladeren al naar hun aard.” 1 
Dieet moet worden gehouden bij gebruik van arsenicum-
houdende baden, want zonder abstinentie kunnen deze 
hun werking niet ontplooien. De goudhoudende baden 
werken door middel van versterking; daarom moet hier-
bij voor het beste eten en drinken worden gezorgd. “Het 
meest moet op het dieet worden gelet bij ziekten met 
slijmige substanties, waar het viskeuze overheerst, zoals 
bij podagra, vloeiingen en dergelijke; hierbij is vergaande 
abstinentie heel belangrijk. (...) Het dieet en de geordende 
levenswijze geven sturing aan het beter worden, maar 
brengen zelf  geen genezing.”2 Bijzondere waardering 
heeft Paracelsus ook voor zoutwaterbaden; hij beschouwt 
deze als betrouwbaarder dan andere geneeskrachtige 
bronnen en benadrukt hun genezende werking voorna-
melijk bij vette mensen die veel onreins in zich hebben.

Onder de badplaatsen met geneeskrachtige bronnen is 
hem met name Bad Pfäfers dierbaar, en hij geeft nauw-

[1] Paragraphorum liber quintus de morbis siccis seu phthisi in Sudhoff  (ed.) V, 234. — [2] 
Liber de longa vita, in Sudhoff  (ed.) III, 221. [1] Von den natürlichen Bädern, in Sudhoff  (ed.) II, 237-241. — [2] Aldaar p. 246.
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wegnemen en genezen in gevallen waar andere narcotica 
niet helpen. (...) De pijn die hierdoor genezen wordt, is 
een pijn zoals bij nagelzweren, dat wil zeggen, zoals een 
knagende worm.”1

Ik wil hier opmerken dat de honderd jaar oudere Hortus 
Sanitatis van Johann Wonnecke (1485) reeds de waterpe-
per als geneesmiddel bij nagelzweren en oogontstekingen 
vermeldt. We hebben, voor zover ik weet, afgezien van de 
buitenlandse soorten en de iets verderaf  staande rumex 
geen vertegenwoordigers van deze uitgebreide familie van 
de duizendknopen in onze homeopathische geneesmid-
delenschat, terwijl verschillende soorten in de volksge-
neeskunde toepassing vinden.

Hypericum perforatum, sint-janskruid, is een belangrijk 
geneesmiddel bij “wonden en botbreuken en elke vorm 
van kneuzing. (...) Het verdrijft alle hallucinaties uit de 
mensen (...); bij ziekten die de mensen dwingen [zichzelf  
te doden], waarbij de mensen buiten zichzelf  raken, in 
razernij vervallen, waanzinnig worden en dergelijke. (...) 
Als het over rotte wonden vol wormen wordt gelegd, val-
len de wormen eraf.”2 – “De natuur zelf  heelt zelfs grote 
wonden; deze moeten alleen schoon worden gehouden.”3 
– Welke verklaring hebben we voor deze werkingen? “Per-
forata (sint-janskruid) is dus het arcanum dat dit volgens 
Gods wil teweegbrengt.”4 Dit is een even diepzinnige als 
slimme en schalkse onthulling; vanuit de natuurverschijn-

selen maakt Hohenheim graag direct de sprong tot hun 
diepste grond.

Waardevolle aanwijzingen over specifieke geneeskrach-
ten vinden we bij vele andere plantaardige middelen, bij-
voorbeeld bij Artemisia vulgaris (bijvoet) de verwijzing naar 
oesofagus- en andere stenosen, bij abrotanum naar polio, 
bij absinthium naar wormen, chronische darmaandoenin-
gen, vrouwenziekten, paddestoelvergiftigingen. Onder 
urtica (brandnetel) vermeldt hij onder andere  ascites en 
hevige transpiratie. En verder: “Als het doodszweet op het 
voorhoofd van de zieke staat en men geeft brandnetelsap 
te drinken en het zweten houdt op, [is dat het teken van 
de dood. Als het zweten doorgaat, is dat het teken dat de 
patiënt gezond zal worden.]”1

Plantago lanceolata: “Geen enkel ander kruid heeft een 
grotere uitdrogende en tegelijkertijd consoliderende wer-
king dan plantago. (...) Ook als de huid is opengekrabd of  
afgeschaafd of  als ze blaasjes vertoont. (...) Het stelpt te 
sterke maandbloedingen en werkt bij diarree, al dan niet 
met bloed of  onverteerd voedsel. (...) Patiënten die bloed 
spugen, (...) die etter of  vet uit de nieren in de urine heb-
ben, (...) blaren aan de voeten”2, enzovoorts.

[1] Von den natürlichen Dingen in Sudhoff  (ed.) II, 93-95. — [2] Aldaar p. 113-117. 
— [3] Aldaar p. 105. Dit is het principe dat aan de basis staat van Paracelsus’ nieuwe, 
wetenschappelijke heelkunde. Zie hierover ook Die Große Wundarznei in Sudhoff  
(ed.) X, 33-37. — [4] Von den natürlichen Dingen in Sudhoff  (ed.) II, 113.

[1] Scholia et Observationes in Poemata Macri in Sudhoff  (ed.) III, 391. Het boek waaruit 
hier geciteerd wordt, is Paracelsus’ commentaar bij de Macer Floridus, een materia 
medica in Latijnse verzen, in de Middeleeuwen praktisch het standaardwerk over 
kruidengeneeskunde. Paracelsus schrijft om vijf  redenen ‘over de vergissingen van 
Macer’: het is een dwaze rijmelarij die een arts niet past; de beschreven kunsten zijn 
niet aangetoond; hij baseert zich op onbetrouwbare bronnen; er zit geen structuur 
in, en alles is bij elkaar geraapt. Vervolgens noemt hij per plantensoort op wat vol-
gens hem wel en niet deugt. Schlegel licht er slechts enkele symptomen uit. — [2] 
Aldaar p. 394-396.
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niet mee te spotten, (…) het veroorzaakt tering, hoest, ste-
ken in de zij, kortademigheid, een bedorven maag, grote 
dorst, vervolgens een lang ziekbed, uiteindelijk waterzucht 
en veel zwellingen rond om de maag.”1

Over de arsenicumverbindingen in het algemeen, die 
Paracelsus samenvat onder het begrip realgar, zegt hij in 
het boek over de bergziekte: “Het binnenkrijgen van real-
gar leidt tot uitgedroogde longen, hijgende ademhaling, 
ontkleuring in het gezicht, onnatuurlijke dorst, knagen en 
malen in de maag waardoor de maagplooien afschilferen 
net als boomschors, kloven en scheuren in de lever, druk-
ken in de maagholte, zware, harde spijsvertering, vervol-
gens hitte, pulsaties en trillen, uitslag op alle ledematen.”2 
Werkelijk een uitstekende geneesmiddelproef, waar de in 
die tijd frequent voorkomende mijnwerkersziekten volop 
gelegenheid voor boden.

Een belangwekkend, met arbeid gevuld leven heeft hier 
in Salzburg in 1541 na slechts 48 jaar op aarde zijn afslui-
ting gevonden. De grote vraagstukken van het bestaan 
hebben in de geest van Hohenheim een buitengewoon 
heldere vorm gekregen, maar zijn edelste en belangrijkste 
karaktertrekken waren morele grootheid, onbaatzuchtig-
heid en ware vroomheid. In dit opzicht kan hij voor ons 
zeker ook vandaag de dag nog een opvoeder zijn, ook al 
leven de meesten onder ons in een volstrekt andere voor-
stellingswereld dan hij.

Misschien bestaat er geen betere getuigenis voor hem 
dan de weinige woorden waarmee hij in het Boek over het 
lange leven schrijft over de manier om zich tegen vijandelijke 
invloeden te beschermen. We kennen hem uit de gangbare 
geschiedenis als onrustige geest, als polemicus en zonder-
ling met een enorm hoge dunk van zichzelf. Maar hoe 
spreekt Paracelsus zelf: “Stel, er staat een vijand tegen mij 
op die geen tovenaar is, maar alleen zijn gemoed en zijn 
imaginaties tegen mij richt, en die houden in dat ik om het 
leven zal komen. [Ik heb er geen weet van wat er tegen mij 
in zijn gemoed ligt; dat is voor mij verborgen.] Zelf  doe 
ik het tegenovergestelde: ik laat mijn gemoed rusten en 
denk eraan verantwoording af  te leggen van mijn doen en 
niemand iets kwaads toe te voegen. Deze humaniteit belet 
dat de grote afgunst die naar mij uitgaat, vat op mij kan 
krijgen; trouw is de beste bescherming [tegen imaginaties 
die een ander op mij af  mocht vuren].”1

En deze man, die misschien wel behept was met het 
ene of  andere stomme bijgeloof, waar zijn tijd zwaar onder 
gebukt ging, deed evenwel het zijne om dit af  te schudden: 
“Een voorbeeld van bijgeloof  is als ik, wanneer de raven 
op mijn dak schreeuwen, dit als een teken beschouw dat 
iemand in dit huis zal sterven. Een dergelijk bijgeloof  kan 
mij ziek maken, of  een zieke doden. Ik kan me hiertegen 
beschermen door te geloven dat dit geschreeuw een teken 
is van hun natuur en van mijn dwaasheid, want de enige 
manier om een bijgeloof  te overwinnen is ervan door-

[1] Aldaar p. 167. — [2] Von der Bergsucht und anderen Bergkrankheiten drei Bücher in 
Sudhoff  (ed.) IX, 478-479. [1] Liber de Longa Vita in Sudhoff  (ed.) III, 244.
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wil zijn als in andere ziektegevallen. De overeenkomst in 
een bepaalde knobbelvorming is hier niet voldoende; het 
isopathische farmacon bereikt weliswaar deze structuren, 
maar niet de energetische oorzaken daarachter, die ook 
het bestaan en de woekering van deze ‘nosoparasieten’ 
pas mogelijk maken.

Adamkiewicz heeft zich aangesloten bij de voorvechter 
van deze richting, Gustav Jäger 1. Zij allen vervolgen het 
spoor van de ziekteoorzaak met het juiste gevoel voor 
causaliteit voor zover deze van buitenaf  komt, maar 
weten het organisme zelf  nog niet naar waarde te schatten. 
Hier wordt alleen door de homeopathie van Hahnemann 
recht aan gedaan.

Door de grote scheiding in de farmacotherapie die 
zich volgens onze opvatting aan het voltrekken is, komen 
dus aan de ene kant de medische en medicamenteuze 
maatregelen te staan die zich ertoe beperken pathologi-
sche en functionele toestanden van de tweede, derde en 
x-te orde op te lossen of  op te heffen. Het dieper liggende 
probleem, waar de ziekte in geworteld is, wordt daarbij 
helemaal niet geraakt. De medicamenten worden afhan-
kelijk van het inzicht van de arts en op basis van de regel 
‘contraria contrariis’ gekozen en ingezet. Beide principes 
zijn, zoals boven werd aangetoond, in hun draagwijdte 
beperkt; beide bewegen zich aan de oppervlakte van de 
verschijnselen. We kunnen deze richting als symptomatische 
therapie aanduiden.

Aan de andere kant staat de richting die ervan afziet 
het kortzichtige verstand en zijn hulpmiddelen op het 
organische gebeuren los te laten, die veeleer op middelen 
uit is waarvan proefondervindelijk is gebleken dat ze zelf  
diverse vormen van ziekte opwekken. Deze middelen 
worden op het spoor van de pathologische processen 
gezet om deze terug te vervolgen tot de laatste bereik-
bare fase waar de organische materie door prikkels van 
buitenaf  is aangetast. Daar, helemaal aan de basis van 
het pathologische proces, moeten de middelen hun werk 
doen, waardoor vervolgens ook alle functionele stoornis-
sen van secundaire aard worden opgeheven.

Het principiële verschil tussen deze en de sympto-
matische, rationalistische of  wetenschappelijke therapie 
heeft reeds Paracelsus onderkend en met een duidelijke 
afbakening beschreven. De hele diep werkende rich-
ting zouden we met hem een therapie door middel van 
arcana, of  arcanologische geneeskunde, kunnen noemen. Het 
zijn tenslotte geheimen waar we op deze wijze bewust 
gebruik van maken, geheimen die in hun vaste, wetmatige 
compositie net zo indrukwekkend in de duisternis van 
onze kennis schijnen als de sterren aan de hemel – en 
inderdaad net zo geheimzinnig. Bij Paracelsus vinden we 
herhaaldelijk aanduidingen en uiteenzettingen hoe hij zich 
de twee beschreven therapeutische richtingen symbolisch 
voorstelde. Ik wil hier enkele zinnen van hem aanhalen 
waarmee hij de verhouding zeer duidelijk karakteriseert:

“Wie zou niet graag gebruik willen maken van zo’n 
prachtig geneesmiddel dat zich over het lichaam ontfermt 

[1] Gustav Jäger, 1832 – 1917, Duitse dierkundige en medicus, met name bekend 
door zijn campagne voor wollen kleren (Jaeger-hemden).
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zoals de zon over de aarde? Net zoals deze over de hele 
wereld heen schijnt en over alles wat de aarde draagt, 
bekende en onbekende zaken, zoals hij alles helemaal 
doorstraalt en alle wezens deugd doet zodat hij iedereen 
met vreugde vervult, op dezelfde wijze moet de arts een 
geneesmiddel zien te vinden dat het hele lichaam door-
straalt. (...) Als de zon er niet was, dan zou er ook geen dag 
zijn. Als de gewassen ‘s nachts moesten groeien, dan zou 
hun groei tot stilstand komen en zouden ze gaan rotten, 
want de nacht geeft alleen wat door de dag is bepaald; ver-
der heeft ze geen macht. (...) [Net zo min als het mogelijk 
is aan ieder gewas op aarde een eigen zon te geven, zo min 
is het mogelijk voor iedere ziekte een particulier middel 
te geven.] Maar als zo’n particulier middel als geneesmid-
del beschouwd zou worden, moet u weten, moet dit niet 
voor hoger of  meer of  nuttiger voor het lichaam worden 
aangezien dan de maan voor de aarde. En net zo groot 
als het verschil tussen de maneschijn en de zon is ook het 
verschil tussen het geneesmiddel waar ik het over heb, en 
het partikelsgewijs werkende middel.” 1

Hier zien we de tegenstelling tussen de arcanologische 
en de wetenschappelijke, rationalistische opvatting. Door 
deze laatste wordt een deel van het symptoombeeld met 
het verstand eruitgepikt en afzonderlijk beïnvloed. “In het 
schijnsel van de maan kunnen we zien; maar wat stelt dit 
zien voor, vergeleken met wat we bij zonlicht zien? (...) Zo 
weinig als de zon wordt verdeeld – een deel voor de bloe-
men, een deel voor de bomen, een deel voor de stenen – zo 

weinig kunnen wij de kracht van het geneesmiddel delen 
en uitzoeken wat voor het ene en wat voor het andere deel 
nuttig is. Wat voor één deel gezond is, is de zaligheid voor 
het andere, wat de zaligheid van het ene is, is de gezond-
heid van het andere. Want voor ons is het onmogelijk het 
inwendige van het lichaam te zien en te leren kennen, of  
achter de waarheid te komen op welke manier het een of  
het ander tot stand komt. (...) Zo weinig als de arts kan 
weten hoe de gewassen uit de aarde komen, zo weinig kan 
hij begrijpen hoe de ziekten zich ontwikkelen.” 1

Dit agnosticisme leidt Hohenheim tot een andere be-
schouwingswijze van de levensproblemen, die hij als de 
enig vruchtbare beschouwt. Ze houdt in dat we het paral-
lellisme van de processen in de macrokosmos en bij de 
mens herkennen en ons dit onder empirische gezichtspun-
ten ten nutte maken. “De arts moet zich niet bezighouden 
met de afzonderlijke delen, maar het boven beschreven 
geneesmiddel geven, dat het wezen raakt; daarmee kan 
hij alles doorzoeken en vinden wat in het hele lichaam 
ligt, wat hij zelf  onmogelijk kan vinden, net zo min als hij 
kan herkennen wat de klacht van de mens inhoudt.” Dus 
door het geneesmiddel kan alles wat nodig is, in de prak-
tijk worden bereikt, hoewel het proces wetenschappelijk 
niet kenbaar is. “U moet weten dat er in de zon een kracht 
is die alle afzonderlijke krachten omvat; door de aantrek-
kingskracht in de gewassen ontvangt elk gewas daaruit het 
zijne. (...) Zo moet u ook begrijpen dat het geneesmiddel 
in het lichaam op dezelfde manier voor alle organen moet 

[1] Von Ursprung und Herkommen der Franzosen in Sudhoff  (ed.) VII, 268-269. [1] Aldaar p. 269-270.
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Hohenheim heeft dit in zijn praktische betekenis duide-
lijk onderkend, en als we bedenken dat pas de nieuwste 
wetenschappelijke onderzoeken het mogelijk maken hem 
met werkelijk begrijpelijke, adequate uitdrukkingsvormen 
te volgen, dan moeten we ons afvragen: Hebben wij het in 
de geneeskunde echt verder geschopt? Zijn er tegenwoor-
dig artsen die meer verlicht zijn dan hij?

We zien dat Paracelsus naast de inwendige apotheek de 
uitwendige niet heeft vergeten. Soms speelt de inwendige 
het niet alleen klaar, en dan is er hulp van buitenaf  nodig. 
Dat de inwendige krachtbronnen beperkt zijn en niet tot 
in het oneindige reiken, ziet iedereen in. Maar velen menen 
dat er van buiten weinig aan te doen is, behalve wanneer 
het om de eenvoudigste en meest voor de hand liggende 
zaken gaat, bijvoorbeeld koelen als het brandt, laxeren bij 
constipatie enzovoorts. De geheimzinnige wereld van de 
geneesmiddelen omvat echter een heel uitgebreide, van 
allerhande middelen voorziene apotheek, die natuurlijk 
ook zonder ware zegen, zonder een verstandige keuze en 
beperking ingezet kan worden.

Paracelsus was een enthousiaste vereerder van genees-
middelen. Reeds de kleinste dosis, mits precies passend, 
kan helpen, en “zoals het vuur zich uitleeft in het hout, 
zo leven de geneesmiddelen zich uit in de ziekten.” 1 Het 
geneesmiddel zoekt als het ware stormachtig aangetrok-
ken de plaats op waar het affiniteit mee heeft, en overwint 
de inwendige ziekteoorzaak. Ehrlich heeft erop gewezen 
dat Paracelsus zich precies op dezelfde wijze als hijzelf  

heeft voorgesteld hoe het geneesmiddel zich met weerha-
ken aan de zieke stofgroepen hecht. Hier kunnen we toch 
zeker van een profetische blik in de diepte spreken, die 
pas eeuwen later, toen een nauwkeuriger uitwerking van 
deze voorstellingen kon rijpen, door proefondervindelijke 
aanwijzingen werd gestaafd.

Ook in de geneeskunde hield Hohenheim zijn blik steeds 
op de toekomst gericht. Wars van elke autoriteit, met 
name wanneer ze zich in het gewaad van een oppervlakkig 
rationalisme hulde, wat hij al bij Aristoteles en Galenus 
niet kon uitstaan, zonderde hij zichzelf  niet uit van dege-
nen die overvleugeld moesten worden wanneer de voort-
schrijdende tijd nieuwe wendingen, nieuwe problemen 
zou brengen. Zijn hart klopt onstuimig voor verlichting 
en vooruitgang. Autoriteit en zelfs piëteit worden naar het 
tweede plan verwezen als het om een ware bevordering 
van de kunst te doen is: “Wat is er aan een toehoorder 
en leerling hoger en prijzenswaardiger dan dat hij in een 
zachte schil ligt die niet hard wordt totdat zijn discipline 
vleugels heeft verkregen en hij aan de tucht ontkomt? En 
voor zulk nieuw bloed is het terecht en prijzenswaardig 
dat ze de ouden uit het nest stoten. Want kunst en wijs-
heid, tucht en liefde moeten zich te allen tijde verheffen 
boven hun meesters.” 1

En: “De mensen zijn er zodanig aan gewend geraakt 
dat ze de oude gewoontes maar blijven aanhouden en in 
acht nemen. Ze menen niet tegen de bakens van de oude 
gewoonte in te kunnen handelen en bedenken daarbij niet 

[1] Von Ursprung und Herkommen der Franzosen in Sudhoff  (ed.) VII, 302. [1] Paragranum in Sudhoff  (ed.) VIII, 69.
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dat een ezel een oude gewoonte mag hebben in zijn gang, 
maar dat het paard hem voor is en de oude gewoonte van 
de ezel hard wordt afgestraft. (...) Maar u, de vorsten en 
raadsheren van de landen, zet uw eigen lijf  net zo gevan-
gen als u de kleine man in de gevangenis stopt, en u wilt 
een gewoonte met geweld dwingen een kunst te zijn.” 1

Dit waren profetische woorden voor de verdere ont-
wikkeling van de geneeskunde; maar deze heeft er lang 
over gedaan om uiteindelijk enigszins recht te doen aan 
hun betekenis. En een dergelijke geesteshouding, zo 
onzelfzuchtig en zo vrij van de directe omgeving in tijd 
en ruimte, mag door de wereldgeest wel waard wor-
den bevonden om ook nog andere profetische blikken 
te doen!

De voorspelling van Paracelsus voor zijn tijd

In de tweede appendix van deel X van de uitgave van 
Huser zijn tien hoofdstukken opgenomen, sommige in 
verschillende versies, die ons inzage bieden in Hohenheims 
profetische activiteiten in het kader van almanakken. Deze 
kon Huser uit diverse oude drukken in zijn uitgave van ver-
zamelde werken overnemen; deels had hij ook de beschik-
king over manuscripten van Paracelsus’ eigen hand of  van 
leerlingen van hem. Deze korte-termijnprognoses gaan 
in de regel over jaargangen en geven indicaties over weer, 
vruchtbaarheid, kometen, aardbevingen, in enkele geval-
len ook over gebeurtenissen op langere termijn. In hoe-
verre deze voorspellingen juist waren, is mij niet bekend; 
Paracelsus zelf  heeft hun vervulling of  logenstraffing nog 
meegemaakt. Het feit dat hij juist door dit soort voorspel-
lingen al in het begin van zijn carrière grote bekendheid 
kreeg en dat deze almanakken steeds weer gedrukt werden 
en een enorme verbreiding kenden, zoals uit Sudhoffs lijst 
van drukken blijkt, maakt het aannemelijk dat de man het 
in het algemeen en in vele bijzonderheden bij het juiste 
eind had. Zelf  neemt hij echter zeer nadrukkelijk afstand 
van dit gebruikelijke en populaire genre van jaarvoorspel-
lingen; hij wil dit overlaten aan mindere geesten, temeer 
omdat er geen zekerheid bij is en omdat voorspellingen 
over hongerjaren of  vruchtbaarheid alleen maar specula-
ties en woeker in de hand werken. Desondanks is hij soms 
zeer expliciet. Zo staat er in een overzicht van de maan-
standen voor het jaar 1537:[1] Liber de podagricis et suis speciebus et morbis annexis in Sudhoff  (ed.) I, 347.
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“Nieuw februari. Valt op 11 januari, om 5 uur en 21 
minuten na de middag. Wordt mooi, winderig en onrustig 
en daarbij droog, maar koud. Het eerste kwart, op de dag 
van de heilige Antonius, wordt ook droog en koud. Volle 
maan valt op de dag na de bekering van Paulus, voor de 
middag, met neiging tot wisselvallig weer. Het laatste 
kwart, op 2 februari, brengt een grotere neiging tot slecht 
weer met zich.

Nieuw maart. (...) Wordt koud, droog en winderig. Het 
volgende kwart (...) fris, gezond en helder, met weinig 
veranderingen. Volle maan wordt het op de dag na Mat-
tias voor de middag (...), onbestendig en neiging tot veel 
wind en onregelmatige sneeuw- en regenval”1 enzovoorts. 
Over de vruchtbaarheid van dat jaar wordt er gezegd dat 
ze voldoende is, “hoewel er enige hinder is door regen en 
rijp, maar de schade hierdoor zal elders optreden. Ook de 
wijn zal goed lukken en wel in grote hoeveelheden, net als 
andere tuinbouwgewassen. Er zal vaak onweer zijn, maar 
dat is slechts plaatselijk.” 2

Over de grenzen van de astrologische voorspelling 
zegt Paracelsus meteen in het begin van de almanak het 
volgende: Niet alles wat in de wereld kan gebeuren, wordt 
door de sterren voorspeld. Juist het voortreffelijkste 
wordt door de natuurlijke krachten niet aangekondigd, en 
in veel dingen krijgt de hemel ongelijk. Hiermee wil Para-
celsus zeggen dat de mens ondanks de sterren vrijheid 
heeft en zich boven hun invloed kan verheffen, en dat al 
het goddelijke niet is opgetekend, want “de hemel bepaalt 

niets in de dingen die boven de hemel staan”.1 Aan de 
andere kant hebben controverses over theologische dog-
ma’s zeker niet altijd met het goddelijke te maken; daarom 
bestaan er astrologische aanwijzingen over talrijke zaken 
die geloof  en kerk betreffen. Een ander bezwaar tegen de 
gebruikelijke astrologische praktijk is dat er geen rekening 
mee wordt gehouden dat de hemel ons het begin van de 
gebeurtenissen laat zien, die zich vervolgens in de tijd 
verder ontwikkelen, zodat in het tweede en derde jaar vol-
tooid wordt wat de planeten heden te zien geven, “zoals 
een advies dat zijn weerslag vindt na tien jaar; de adviseur 
mag inmiddels overleden zijn, maar de werking blijft”.2

Dat Paracelsus grotere doelen op het oog had, blijkt 
uit de woorden van een ander voorwoord: “Ik zal het 
niet hebben over regen, onweer, sneeuw en wind. Op dit 
gebied laat ik anderen hun lusten botvieren, die niet hoger 
weten op te stijgen en blij zijn met iets onbeduidends. 
(...) De mens is de ware hemel; zijn ellende komt voort 
uit hemzelf. De bovenste hemel geeft alleen tekenen en 
toont de bedreiging, maar het is in onszelf  dat deze wordt 
verwezenlijkt. Daarom moeten we niet bidden voor de 
[werkingen van de] bovenste hemel, maar onze inwendige 
hemelen reinigen; alleen dit zal tot algemene vrede leiden. 
(...) Als de sterren ons tot kwalijke zaken aanzetten, tot 
smaad en kwaad, dan moeten wij daar geen gevolg aan 
geven, maar ons zodanig oriënteren dat onze werken het 
tegenovergestelde effect hebben. [Als we geen gebruik 
maken van onze wijsheid, maken we ons ondergeschikt 

[1] Deutsche Praktik auf  das Jahr 1537 in Sudhoff  (ed.) XI, 234. — [2] Aldaar p. 233. [1] Practica, gemacht auf  Europen in Sudhoff  (ed.) VII, 460. — [2] Aldaar p. 466.
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De tweede van deze afbeeldingen toont een ontbla-
derde struik, waarschijnlijk een doornstruik, met drie 
Franse, heraldieke lelies. Ze schijnt betrekking te hebben 
op de nakende lotgevallen van Frankrijk, dat toentertijd 
onder Frans I veel onrust en oorlogen kende, trouweloze 
vredesluitingen en intriges tegen Karel V. “Een bloem die 
groeit, vertegenwoordigt het hoogste waartoe ze bestemd 
is. Wie het meest doet om haar groei en bloei te bevorde-
ren, die laat ze ook uitdrogen. Zo vergaat het u ook. Want 
magica heeft u ermee gesierd opdat men u herkent, hoe 
u opkomt en weer ondergaat. Magica heeft u namelijk al 
herkend voordat u bestond, en heeft u daarom met een 
bloem vergeleken die vandaag mooi is en er ‘s anderen-
daags verlept bijligt. U had uzelf  moeten behouden met 

wijsheid en eerbied voor God; maar dat hebt u over het 
hoofd gezien, uw eigen wijsheid heeft u misleid.” 1

Figuur 6. Een rots waarvoor een tak wijnruit ligt. “U 
hebt een sterke smaak, die niet voor iedereen gezond en 
aangenaam is. Daarom zullen uw vijanden, voor wie u 
niet verteerbaar bent, een schaduw van u maken en u gaar 
stoven om u te matigen, zodat uw vruchten niet – zoals 
u meent – tot groei kunnen komen. Want u zult moeten 
wijken voor een onbekende. Aanvankelijk bent u zeer ver-
metel geweest, en u hebt u als een held gedragen; maar uw 
voornemen heeft uw kameraden verdeeld, en wat verdeeld 
is, heeft niets bestendigs. En toch zult u lof  oogsten en 
een zege behalen, want u hebt uzelf  gekend.” 2

[1] Prognostication auf  24 jar zukünftig in Sudhoff  (ed.) X, 586. — [2] Aldaar p. 590.
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Figuur 11. Een beer zuigt aan zijn beide voorpoten; 
op de achtergrond een stad met burcht (Bern?). “Al heeft 
eens de zon voor u geschenen en hebt u zich vetgemest 
en uw zakken gevuld en zat u in de honingraat, u hebt 
niet als een wijze aan het einde gedacht en bent de winter 
vergeten. Daarom ontneemt hij u uw plezier en zal hij u zo 
ver brengen dat u uit uw eigen poten moet zuigen. Omdat 
u de aard van een beer hebt en niet verder kunt denken, 
heeft magica u zelf  eerst in de val gelokt, zodat uw gelij-
kenis met de beer herkenbaar is (betekent zoveel als: het 
is geen toeval dat u de beer in uw naam of  in uw wapen 
draagt). Als u verstand zou hebben als een mens, zou de 
winter u niet hebben overvallen.” 1

Figuur 15. Drie kronen boven elkaar, waarboven een 
molensteen zweeft. Op de achtergrond bergbos en burcht 
(Zwitserland?). “Niets is zo goed dat het niet even erg kan 
worden, mocht het ooit zonder hoofd komen te zitten. 
Zonder hoofd zijn leidt tot arrogantie, en daar komt niets 
goeds uit voort. Daarom wordt een hoofd op u gelegd 
zodat u gedwongen bent een lid onder het hoofd te zijn, 
dit op u te laten drukken en het samen met andere leden 
te dragen. Het zit hoog genoeg; zou het nog hoger zitten, 
zou u zich ertegen verzetten. Er zullen u dingen overko-
men waar u niet op bent voorbereid, en uw grote raad zal 
in een toestand van ontreddering belanden. Maar terwijl u 
slaapt, zal de vereniging plaatsvinden.” 1

[1] Aldaar p. 595. [1] Aldaar p. 599.
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Nostradamus geeft opvallende verwijzingen naar vlie-
gers en luchtschepen. Ik haal nog eens Kniepf  aan: “En 
voor deze gebeurtenissen zullen merkwaardige vogels 
door de lucht schreeuwen: ‘Hoei, hoei’, en weer verdwij-
nen”, of: “Wanneer de stem van de merkwaardige vogel 
als een orgeltoon te horen is, zullen mensen, omdat het 
graan onbetaalbaar wordt, tot kannibalen worden.”

Bij Paracelsus vond ik niets dergelijks, maar een merk-
waardige passage (p. 269 bij Huser) doet toch denken aan 
een succesvolle luchtoorlog:

“Hier zal een stad worden vernietigd, dat betekent de 
ondergang van haar bestuur, evenals de ondergang van 
hoogmoed en verlustiging, van handel, ambachten en 
het hele stadsleven. Want heus, deze constellatie betekent 
de beëindiging van alle euvels. (...) De keizer zal de stad 
onderwerpen en zal erover heersen en haar heer zijn. Maar 
waarlijk, lees ook andere voorspellingen over deze keizer; 
hij zal niet op de gebruikelijke wijze binnenvallen, maar 
op een onvoorziene manier. Let erop dat hij niet via de 
poort binnenkomt; dat wil zeggen, waak over uw poorten, 
want hij zal geen muur breken. Nu moet u raden: hoe zal hij 
de overwinning behalen?” 1

Nog vele andere profetische uitingen zouden hier 
gepresenteerd kunnen worden. Ik wil me beperken tot 
enkele opmerkingen over Frankrijk en over de moslims. 
De Fransen vindt Paracelsus uitgesproken onsympathiek 
en hij wijdt nogal wat beschrijvingen aan hun karakter, 
met name in zijn commentaar op Lichtenberger; p. 234 

(Huser): “Vervolgens zult u merken dat de constellatie 
met betrekking tot de kerkelijke goederen, waarbij tem-
pels en godshuizen tot paleizen en jachthuizen worden 
bestemd, uitsluitend op de Fransen van toepassing is, en 
een prebende die niet bij de Fransman belandt, zal zo 
zeldzaam zijn als een haan die gouden eieren legt.” 1

P. 236: “Uit de figuur van de hemel blijkt dat er iemand 
uit Frankrijk het Rooms-Duitse keizerrijk zal binnenval-
len. Deze zal een veldtocht ondernemen, zich op deze 
veldtocht een adelaar toe-eigenen en zichzelf  een keizer 
noemen. Met pracht en praal zal hij weer naar Frankrijk 
trekken. Hij zal behoorlijk wat schade aanrichten, maar 
niets noemenswaardigs bezitten of  innemen.” 2

Ik moet bekennen dat ik bij het lezen van deze passage, 
die alleen op Napoleon I betrekking kan hebben, voor het 
eerst raar opkeek en overtuigd raakte van de betekenis van 
dergelijke zienersblikken. Ik keek onwillekeurig naar het 
boek waarin ik deze dingen las: het was gedrukt tegen het 
einde van de 16e eeuw en stond, in bruin leer gebonden 
en voorzien van het in gouden cijfers aangebrachte jaartal 
1592, al lang in een bibliotheek voordat de Dertigjarige 
Oorlog begon. Daarna volgden nog bijna twee eeuwen 
totdat deze uitermate duidelijke voorspelling zich ver-
vulde, en nog eens een eeuw tot aan onze tijd.

De volgende passage (p. 241) lijkt me betrekking te 
hebben op de tijd voor en na de oorlog van 1870/71: “De 
vereniging van de lelie met de grote adelaar, dat wil zeggen, 
van de Franse keizer met de ware Roomse keizer, zal hier 

[1] Auslegung uber ettliche Figuren Jo. Liechtenbergers in Sudhoff  (ed.) VII, 523-524. [1] Aldaar p. 481. — [2] Aldaar p. 483.
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en einde hebben. De leeuw zal ten prooi vallen aan een list 
van de jonge adelaar en zal daarmee de goede naam van 
de Fransen bij de Duitse natie uitwissen. Hoe het tot deze 
list kon komen, zal de Duitse rots tonen. Want blijkens 
deze constellatie staat ons nog steeds de eenwording te 
wachten die nog niet heeft plaatsgevonden, zodat er twee 
aan het hoofd zullen staan van één adelaar.

Voordat dit gebeurt, zal de groene boom fors afne-
men en zo droog worden dat de vrouwen erop zullen 
wachten er brandhout van te kunnen maken (afname van 
de invloed van de kerk en povere verwarming van het 

geloofsleven). Zodra dit is gebeurd, zal de ene adelaar 
verzwakken en de andere sterker worden, waardoor deze 
laatste de eerste zal dwingen zich bij hem aan te sluiten.” 1 
(Het nieuwe Duitsland en Oostenrijk.)

Over de Franse culturele bewegingen merkt Paracelsus 
het volgende op (p. 240): “Verder, dat er staat dat de 
maagden in Duitsland zich op feestdagen met kransjes 
van deze lelie moeten opsmukken, dat moet u zo begrij-
pen: de maagden van Duitsland zijn degenen die verkon-
diger van de feestdag en van feestelijke dingen zijn, name-
lijk zij die aan de tempels verbonden zijn. Die zullen zich 
met de lelie verbinden en hun feestdag ermee opsmukken 
in de hoop dat ze geen werkdagen meer zullen hebben, 
maar van het werk verlost zullen zijn en dat het voor hen 
weer feestdag is (utopieën van de esthetische en filoso-
fische cultuur). Daar zullen ze bedrogen uitkomen, want 
ze zullen nog huilen vanwege deze krans.” 2 (Ontgooche-
ling van capabele mensen en bevrijdingsoorlog.) Frankrijk 
wordt later ellendig verscheurd door de ‘Scorpionisten’ 
(ondermijnende, antiklerikale machten). Niet alleen de 
constellatie zal werken, maar “de wormpjes die in het 
hout groeien” 3 (betekent waarschijnlijk de afmatting van 
de volkskracht door anarchische en andere verzwakkende 
invloeden: ontvolking).

Voordat ik afsluit met een aantal citaten over de tur-
ken4, wil ik hier als overgang een mooie algemene passage 
invoegen (p. 250): “Wie de hemel dient en er zijn hoop op 

[1] Aldaar p. 489. — [2] Aldaar p. 488. — [3] Aldaar p. 491. — [4] Turk heeft hier 
de betekenis van moslim.
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81
teleologie  84, 139, 155
tijd  192, 193
totaliteit van symptomen  24

toxine  132
tuberculine  32
tuberculose  90-92
turk (= moslim)  240-242, 

244
ultima materia  45
uratische diathese  41, 42
vagevuur  181, 182
Venus  209
verwrijving  99
visvlees  55
vonkje  31, 32, 212, 213
voorbestemming  182, 191
voorstellingsvormen  89
vrijheid  190, 191, 193, 194
vuur  31, 32, 52, 202
waarheid  89, 137, 159, 182
wederdopers  178
wetenschap  63, 87
wijngeest  99
wijsheid  79, 199, 207, 211, 

238, 239
wonde 102
zaad van de ziekte  22, 25
ziekte  19, 20, 22-28, 31-33, 

42, 44, 49, 82, 84, 85, 92, 
94, 96, 98, 118, 128, 137, 
174, 182

zijketen  55, 138
zintuigen  49, 51
zon  136, 137, 175
zonsverduistering  211, 230
zout  106, 107
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