
Curriculum vitae Samuel Hahnemann ( 1755-1843) 
 
Volgorde van verblijfplaatsen en korte c.v. van Hahnemann 
  
-1755 geboren te Meissen 
 1771 naar Landesschule St.Afra (16 jaar oud!) tot 1775 ( dissertatie over de menselijke  
     hand)  
-1775 – 1777 naar orthodoxe universiteit Leipzig om te studeren. Teleurgesteld  
-1777 , paar maanden naar Wenen, praktische geneeskunde leren bij Dr.Quarin, rector  
            van de Universiteit en lijfarts van  keizerin Maria Theresia, stelde hem voor aan 
-1777-1779 : Baron von Bruchental, gouverneur van Transylvanie (Roemenie) bood hem   
    een baan aan als bibliothecaris en huisarts in zijn huis in de voormalige hoofdstad van  
    Transylvanie Hermannstadt, het huidige Sibiu. Kreeg malaria in dit moerassige  
     gebied, en werd lid van vrijmetselaarsloge. 
-1779 vrijdenkende Universiteit Erlangen, afgestudeerd op 10-8-1779 met een dissertatie 
over kramp 
-1780-1781 : Hettstedt, mijnwerkersstadje, aan de voet van de Harz. Lag een paar km              
        van Lauchstadt, de geboorteplaats van opa en vader. Hunkering naar de  
        geboortegrond. .1e praktijk. H. had een bescheiden huurwoning. 
        Tijd van aderlaten ( Dr.Broussais) en bloedzuigers. 
-1781- 1782  :  Dessau, Haeselers dochter, Johanna K����chler leren kennen. H. noemde  
       haar Frau Henriette.  Studeerde mijntechnologie en scheikunde 
-1782 –1784/1785 : Gommern .Klein huurhuis. GGD-arts, studeerde weer scheikunde en  
        vertaalde chemieboeken in het Duits 
    -17-11-1782 : Gehuwd met Johanna K����chler in de Johanneskirche van Dessau      
    -1783 geboorte eerste dochter Henriette.  
    -15-12-1784  Vader Hahnemann overleden ,66 jaar oud, en begraven in Meissen.  
-1785 –1789 :  Dresden , in de Silzgasse.    Studie van de chemie en geneeskunde  
      en het vertalen van boeken, en verdiende de kost dus met schrijven. Geen praktijk. 
      Vriendschap met Samuel Wagner, GGD-arts en Hofrad Adelung, hoofd van de  
      Keurvorstelijke Bib. Toen Wagner stierf ,tevergeefs gesolliciteerd naar diens functie.  
      Vertaalde 5 grote studiewerken ( Cook, pg 62), w.o een over de geschiedenis van  
      Abelard en Heloise, ook begraven op Pere-Lachaise. 
      Schreef 9 artikelen over chemie en geneeskunde, w.o. een over zilvernitraat als  
             geneesmiddel in een verdunning van 1:1000.  
      Schreef 2 volledige medische werken ( Cook pg 63), w.o een over arseen en de  
      Wijntest ( loodopsporing) 
      Ontmoeting met Lavoisier in hotel Pologna. Deze scheikundige stierf in 1784 onder  
      de guillotine in Parijs 
- 1789 : even in Lokwitz.         Franse Revolutie  
-1789 – lente 1792: Leipzig/ Stotteritz : zeer armoedige kleine behuizing voor een gezin  
      met 5 kinderen 
       Hernieuwde de band met de universiteit en bezocht veel de Bib. 
      Geen praktijk, veel studie, onderzoek, vertalen en schrijven, 2 medische ( w.o over  
       leefregels) en 5 chemische boeken.  
       Aanval in `Der Anzeiger`tegen  het aderlaten, n.a.v. overlijden Leopold II van  
       Oostenrijk , broer van Marie-Antoinette. 
       1790 :vertaling Cullen, en kinaproef.  
       Eerste erkenning door verkiezing tot 2 genootschappen ( Leipziger  
       Economisch genootschap en Akademie van Wetenschappen te Mainz). 



- 1790 :Moeder Hahnemann overleden. Zij was niet zo onderlegd als haar zoon, en  
       zij begreep hem ook niet zo goed 
-1792  : Gotha . Vriend, raadslid Becker. Hahnemann was hier naar toe gegaan in de 
hoop er een aanstelling als arts te krijgen via Hertog Ernst van Saksen-Coburg-Gotha. 
Dat lukte daar niet . Wel kon hij in een tot kliniek voor geesteszieken  omgebouwd 
landhuis van de hertog in 
-1792 –1793 : Georgenthal aan de rand van het Thuringerwald 
        directeur worden . Hij had daar eigenlijk maar 1 patient , een hogere ambtenaar  
        dhr Klochenbring, met tertiaire syphilis. Begin ideeen over de miasmaleer. 
        In deze tijd begon H. pijp te roken, goed voor zijn concentratie. 
        Deze Hertog Ernst van Saksen-Coburg, waar H. altijd een sterke band mee zou  
        houden, werd de oom van de latere koningin Adelaide van Engeland, die de  
        homeopathie in het Engelse vorstenhuis introduceerde. 
     -1793: Franse Revolutie 
-1793-1796 : via Molschleben : voorbereiden Apothekerslexicon en begine `De vriend  
                                                     der gezondheid` 
                                                     Woonde in een van de moderne huizen, gebouwd door  
                                                      Mevrouw Karstadt 
-1794                                            Ernst geboren   
                            M����hlhausen, 8 dagen, hier sloeg de postkoets om en overleed even later  
                                                     Ernst 
                            Gottingen, ontmoeting met Dr Pfaff 
                            Pyrmont,  
                                        Allemaal reizen richting het Noorden, op weg naar Hamburg,  
                                        waar hij zich wilde vestigen? 
-1795                   Braunsweich, waar een tweeling werd geboren. Alleen Friederika bleef  
                            leven, de andere helft stierf vrij kort na de geboorte 
                            Ook oom Christian August Hahnemann, schilder, overleed in Meissen,  
                           73 jaar oud 
-1796                           Wolfenbuttel  
-1796 –1799 Konigslutter.    Apothekerslexicon voltooid. 2e deel van `De vriend der           
                            gezondheid`.  

1796 Artikel over `een nieuw principe, de gelijksoortigheidswet in  
`Hufelandsjournaal` = het geboortejaar van de homeopathie / Jenner 
Roodvonkepidemie. Later in Dessau zou hij er over schrijven 

              Aktie apothekers tegen Hahnemann. Er werd hem verboden zelf medicijnen te  
              maken. Uit frustratie solliciteerde hij ,weer zonder succes,  naar de functie van           
              lijfarts van Hertog Ernst van Saksen- Coburg-Gotha, toen diens toenmalige  
              lijfarts dr. Buchner stierf. Gedesillusioneerd vertrok hij naar 
-1799 Altona , bij Hamburg.  Hier weer praktijk gevoerd, slechts enkele weken. In zijn  
          armoedige behuizing nam hij ook nog een gevaarlijke paranoide patient, hr Wezel  
          op in huis. 
-1800  St Jurgen, even buiten Hamburg. 
-1800 : Molln ( 20 km ten zuiden van Lubeck, het noordelijkste plekje waar H. was) Hier  
             schreef hij o.a. het artikel over  een zgn nieuwe stof `Alkali Pneum`, dat terecht  
             wat opschudding veroorzaakte, omdat het eigenlijk gewoon om borax ging.  
             Hahnemann gaf die vergissing later ook toe. Hij verbleef hier maar een paar  
             weken.  
-1801 :Machern (oostelijk van Leipzig) 
-1801- 1803 via Eilenburg (vanaf deze tijd verschenen er casusverslagen van  



           Hahnemann ), Wittenberg aan de Elbe, weer naar 
-1803-1805 : Dessau. Verschillende werken geschreven, w.o. `behandeling en preventie  
        van roodvonk, met belladonna `. Ervaringen met de epidemie in Konigslutter 
-1805 - 1811  Torgau . Praktijk aan huis, met oprijlaan en tuin 
     -laatste 2 dochters geboren. Vrouw van H bijna dood na geboorte Charlotte. 
     -19 boeken en essays. Belangrijkste : de Organon ( in 1810) en de MM Pura, deel 1.  
     -veel geneesmiddelenproovingen 
     -Napoleon bouwde er zijn versterkingen. H op de vlucht naar..    
-1811-1821 : Leipzig, in de deftige Burgstrasse nr 147, genoemd `Die Goldenen Fahne` 
          Lector aan de Universiteit. Bloeiende praktijk, ups ( bloeiende praktijk, groeiende  
          Reputatie, uitbreiding van de homeopathie naar elders) en downs ( tegenstand,  
          verlies dochter)  
          Wilde een instituut opzetten voor postacademiale studie in de homeopathie.            
          Mislukt 
       -1812 : een zeer lange these over Ver.alb., zonder provocaties, in het Auditorium van       
         de Universiteit, teneinde , met succes, het lectorschap te verkrijgen. Soms gaf hij op  
         een zeer excentrieke en pathetische manier colleges 
       -1813 oct : slag bij Leipzig. Veel tyfus erna. Hahnemann behandelde homeopathisch 
         In zijn huis waren er avonden met vrienden en aanhangers, `de groep van Leipzig  
         = groep van 9 studenten w.o, Hartmann, Stapf, Gross, Ruckert, Hornburg, 
         Voortzetting van proovings, met vrienden, studenten, en gezinsleden  
         3 dochters,  Caroline, Frederika en Eleonore 
         Na het middagspreekuur ging het gezin een uur wandelen, Hahnemanne en zijn  
         vrouw gearmd en 4 dochters er achteraan 
         Materia Medica Pura in 6 delen verschenen tussen 1811 en 1821 
         Behandeling in Leipzig van de Prins Karl van Schwarzenburg uit Oostenrijk.        
         Ook Goethe homeopathisch behandeld, naar diens tevredenheid. 
       -1819 : nieuwe campagne van vijandschap ( Bischoff, Puchelt).  
       -1820: door de Leipziger apothekers voor het gerecht gedaagd, omdat H. zelf zijn  
                   medicijnen maakten. De rechter verbood hem dat in het vervolg.  
       -1820 aantijgingen Prof Clarus naar Hahnemann rond de dood van Prins von  
            Schwarzenburg, in de Leiziger slag de aanvoerder van de geallieerden, die H.  
            behandeld had, en aanvankelijk het goed deed, doch daarna aan eeen nieuwe   
            beroerte overleed. Ook over een discussie rond de inzet vanAcon. en Bell. Deze  
            Prof Clarus liet ook twee studenten van H. ( Dr,Franz en Dr.Hornburg, horende  
            beide bij zijn proovinggroep) stevig vervolgen. Hornburg stierf zelfs drie dagen  
            na de uitspraak dat hij 2 maanden moest gaan zitten. 
            H. werd danig beperkt in zijn praktijkvoering en beschimpt en vertrok met een  
            konvooi van 11 postkoetsen ( toen hij 28 jaar eerder naar Georgenthal vertrok  
            ging dat nog met 1 postkoets), toen na de dood van dr. Buchner, lijfarts van  
            Hertog Ernst, een sollictatie naar diens opvolging in Gotha weer mislukte, samen  
            met 2 jonge artsen, w.o Theodorf Mossdorf, naar  
-1821- 1835 K����then , waar hij middels Gouverneur von Sternegg , de consul Generaal 
in                      
            Leipzig Muller, en Hertog Ferdinand van Anhalt-K ����then , die ook zijn pt 
was,een  
            vestigingsvergunning kreeg en een privilege om zelf medicijnen te maken en te  
            verstrekken. 
         -1828  Chronische Ziekten , uitgegeven te Dresden  
                     Psora theorie .Praktijk aan huis.  Gelukkig   gezinsleven. 



       -10-8-1829 : gouden jubileum Hahnemann`s doktersgraad, 50 jaar terug in  
                Erlangen. Kreeg het schilderij van Schoppe, geschenken van over de hele  
                wereld, ook van het de hertog van Anhalt-Kothen en zijn vrouw. 
                Toen ook de Ver. van Homeopathische Artsen opgericht, en 1500 thaler  
                 bijeenvergaard voor de oprichting van een homeopathisch ZH 
       -31-3-1830 : Hahnemann`s vrouw Johanna Henriette gestorven in H `s armen, aan  
                  een bronchitis, 76 jaar oud ,en begraven  in K����then. Rond de begrafenis 
werd  
                  het H. wat teveel en hij kreeg zenuwkoorts. Charlotte, ongehuwd, en de  
                  gescheiden Louise ontfermden zich over H.  
       -1830 ook Hertog Ferdinand van Anhalt-Kothen stierf.    
       -1831-1832: cholera- periode in Europa.. (camph, cupr, bry, ver-al, rhus-t)   
       -1832. Koninklijk decreet: Homeopathische artsen mogen niet zelf meer hun  
                  middelen maken of verstrekken, dat moest voortaan via de apotheken. 
        -1832 Frederika vermoord, in de tuin bij haar huis in Leipzig.  
        -1832. Lehmann liet zich met zijn gezin behandelen door H. Er ontstond een  
                   hechte band. Hij werd zijn assistent.                    
        -1832 In de Glockerstrasse in Leipzig werd het homeopathisch Zh opgericht. Muller  
                  directeur. Vanaf het begin geruzie en gerommel. Een drama: er werde zelfs  
                  behandelingen met bloedzuigers in de kliniek gedaan!  In 1842 werd het ZH  
                  al weer opgeheven.  
        -1835 :Dr.Stapf werd door Koningin Adelaide van Engeland ter consult naar  
                    Engeland geroepen. Zij had van de homeopathie gehoord van haar oom  
                    Ernst, Hertog van Saksen-Coburg-Gotha, de beschermheer van H. Diens  
                    zoon trouwde in 1840 met koningin Victoria van Engeland, en zij  
                    vernieuwde het koninklijk beschermheerschap van de homeopathie . Dr  
                    Quin introduceerde de homeopathie in Engeland. Hij had vanaf 1832 een  
                    praktijk in Londen, daarvoor was hij lijfarts van Napoleon op Helena. Quin  
                    was ook de lijfarts van de lievelingsoom van Victoria, Prins Leopold van  
                    Saksen-Coburg, later Koning Leopold van Belgie.    
-1835 : Parijs . Huwelijk met Melanie nog in K����then.(18-01-1835), tegen de zin van  
            Charlotte en Louise, die hun vader nog een in memoriam brief over zijn eerste  
            vrouw lieten lezen, om hem op andere gedachten te brengen. Tevergeefs. Na een  
            afscheidsetentje in Halle vertrok men definitief naar Parijs, eerst in de rue St.Per,  
            nr 26, toen de Rue de madame nr 70 en uiteindelijk de Rue de Milan nr 1, waar  
            H. weer praktijk ging doen, en na zijn door, onbevoegd, ook Melanie nog zelf. 
      -1837 Eleonore vermoord in de fazantenvijver bij Kothen.  
      -1839 60-jarig doktersjubileum, gevierd in Parijs, Amalia was erbij.  
      -10-2- 1841  ereburger van Meissen. In Meissen zou nog een bedankbrief van H.  
              aanwezig zijn  
      -1840-1842 : 6e editie van de Organon, waarin voor het eerst over LM-potenties werd  
              geschreven 
-2 juli 1843  overleden aan een bronchitis. . Begraven op Montmartre 11 juli 1843, in een 
graf waar ook twee vooraanstaande artsen lagen. Melanie liet zich later naast haar man 
begraven op Montmartre.  
-1898 : opnieuw bijgezet op Pere-la Chaise .( foto Ritter pg 139) door toedoen van                
             Amerikaanse homeopathische artsen  
-1900 : monument opgericht bij graf in Parijs.. 
 
 



 
 
 
Hahnemann`s monumenten: 
-1851 : Leipzig 
-1855 :Kothen 
-1900 : Washington   Op dit monument staat 11-4-1755 als geboortedatum aangegeven. 
 
 
Hahnemann`s 11 kinderen: 
 
1. 1783 : geboren in Gommern : Henriette. Zij zou een predikant huwen, en in 

Dresdorf gaan wonen. Ze kreeg twee zonen. 
2. 1786 : geboren in Dresden : Friedrich, werd later een probleemjongen. Vertrok naar  
      Engeland en Schotland. Liet vrouw en dochter in de steek, werd wel 80 jaar. 
3. 1788 : geboren in Dresden : Wilhelmina, zwak. Getrouwd met Hr.Richter, directeur  
      van de muziekschool te Gera, stierf op 30-jarige leeftijd in 1818 te Stoteritz. (  
      Hahnemann woonde toen in Leipzig) 
4. 1789 : geboren in Leipzig : Amalia, getrouwd met en later gescheiden van Leopold  

S����ss-Hahnemann. Hun zoon Leopold Suss-Hahnemann, werd ook arts en had een 
praktijk in Londen. Hij stierf in 1814. Amalia werd  de leivelingsdochter van 
Hahnemann. Zij bezocht hem als enige dochter nog in Parijs.  

5. 1791 : geboren in Leipzig, en  gestorven in K����then nog voor haar moeders ddod in  
             1830,  Caroline, ongetrouwd,  
6. 1794 : geboren in Molschleben : Ernst, kort na geboorte verongelukt, uit de 

postkoets gevallen, onderweg bij  Muhlhausen. Hij is waarschijnlijk genoemd naar 
de voormelig weldoener van Hahnemann : Hertog Ernst van Saksen-Coburg-Gotha. 

7. 1795  :tweeling geboren in Braunschweig: Friedrika,, helft van een tweeling bleef  
               leven, getrouwd met een kledinginspecteur uit Stooteritz ,tot zij vermoord werd  
               in de tuin van haar woning.  
8.          De andere helft van de tweeling stierf.  
9. 1803 : geboren te Dessau: Eleonore. In 1837 vermoord gevonden in de 

Fazantenvijver in de buurt van Kothen. 
10. !805:  Geboren te Torgau: Charlotte, moeilijke partus, nerveuze gesteldheid.  
11. !806 : Geboren te Torgau : Louise, trouwde in de Jacobskirche te Kothen met 

Theodor Morsdorf, assistent van H, en scheidde  weer van hem 
 
Caroline, Frederika en Eleonore assisteerden hun vader in zijn praktijk in  Leipzig. 
In Kothen werden de patienten begroet door Eleonore, Charlotte of Louise. ( Caroline en 
Frederika waren toen dood) 
 


