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JEREMIAS DE DRIJVERE : EEN RENAISSANCE-
GENEESHEER UIT VLAANDEREN 

R. VAN HEE 

Jeremias de Drijvere of Triverius werd als zoon van een chirurgijn-barbier 
geboren in 1504 te Brakel in het huidige Oost-Vlaanderen en krijgt dan ook vaak 
het epiteton Brachelius toegemeten. 

Voor opleiding wordt hij naar Leuven gestuurd, met name naar het net door 
Jeroom Busleyden (1470-1517) opgerichte Collegium Trilingue. Daar doorloopt 
hij met succes de klassieke talenopleiding en studeert als eerste van zijn promotie 
af in 1522 op nauwelijks 18-jarige leeftijd ! Mogelijk bleef hij hierna als leraar 
aan het Collegium verbonden. Immers, in 1531 kan hij als lid van de Facultas 
Artium toetreden tot de Academische Senaat. In hetzelfde jaar publiceert hij 
zijn eerste werk te Leuven bij Servatius Zasseus, een in-quarto boekje over 
dieetleer, getiteld Disceptatio de securrissimo victu, a Neotericis perperam prae-
scipto, waarin hij aanraadt de voedingsingredienten aan te passen al naargelang 
de jaargetijden. 

Deze publicatie wijst erop dat de Drijvere inmiddels aan een studie ge-
neeskunde begonnen was. Hij moet er als leerling de 10 jaar jongere Andreas 
van Wesel gekend hebben, die in datzelfde jaar 1531 met zijn studie in het Col
legium Trilingue gestart is. 

Het volgend jaar, in 1532, verschijnt De Drijveres belangrijke werk DeMissione 
sanguinis in pleuritide te Leuven bij Bartholomeus Gravius. Het is een 45 
bladzijden-lange dissertatie die een element wil bijdragen in de grote discussie 
die de gemoederen van vele artsen vrijwel de ganse 16e eeuw door hoog deden 
oplaaien, te weten de vraag waar een aderlating diende te gebeuren in geval van 
longontsteking. 

Reeds van in de Oudheid werd inzake deze materie stelling genomen : Claudius 
Galenus had niet minder dan drie verhandelingen aan dit onderwerp gewijd. Bij 
het therapeutisch onttrekken van bloed streefde Galenus hetzij revulsie, hetzij 
derivatie na. In het geval van revulsie ligt het in de bedoeling lichaamsvochten 
te onttrekken uit een orgaan of lichaamsdeel waar deze zich in overmaat zouden 
ophouden, om ze naar een ander deel van het lichaam te lokken. Deze revulsie 
diende men dan ook ver van de zieke plaats te verrichten. Behalve de aderlating 
kon men voor dit doel trouwens ook laatkoppen of bloedzuigers gebruiken. 

Derivatie was het ontlasten van vochtophopingen die zich reeds buiten de 
bloedvaten hadden gevormd door venasectie in de onmiddellijke omgeving van 
de zieke plaats, in ieder geval aan de homolateral zijde van het lichaam. 

Beide methodes van aderlating waren bedoeld om een teveel aan li-
chaamsvocht, m.a.w. een congestie binnen of buiten de bloedvaten, te voorkomen 
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of te behandelen. Gezien de zieken meestal bij een arts op raadpleging gingen 
wegens een letsel op een bepaalde plaats bvb. van traumatologische of infectieuze 
aard (verwonding, verzwering, e.d.), werd door de Oude heelmeesters vaak een 
derivatieve aderlating uitgevoerd. 

De Arabische artsen, vnl. Avicenna, Rhazes e.a. traden uit de behandelingsvisie 
van Galenus vnl. de revulsieve aderlatingsmethode bij, m.a.w. deze op afstand 
van de aandoening. Naarmate de West-Europeanen in de late Middeleeuwen 
kennis namen van de in het Latijn vertaalde geschriften der Oude Meesters 
alsmede van de commentaren der Arabische artsen op deze geschriften, ompopten 
zich voor- en tegenstanders van zowel de revulsieve als de derivatieve methode. 

Aanhangers van de derivatieve aderlating van de Antieke Meesters waren 
tijdens de Renaissance vnl. de conservatieve Parijse hoogleraar Pierre Brisot en 
de Duitse geneesheer-botanicus Leonhard Fuchs. De eerste was een fervent aan-
hanger van de leerstellingen van Hippocrates en Galenus, van wie zijn leerling 
Martin Akakia, lijfarts van de Franse koning Frans I, trouwens een aantal verta-
lingen en commentaren verzorgde. 

Fuchs was hoogleraar te Tubingen en was de auteur van een van de beroemdste 
kruidenboeken uit de 16de eeuw, nl. De historia stirpium commentarii, uitgegeven 
te Bazel, in de Officina Isengriniana in 1542. De Vlaamse editie van 1543 wordt 
echter omwille van haar schitterender houtsneden door velen boven de originele 
editie verkozen. Leonhard Fuchs was een typische Renaissance-figuur die de 
ideeen verspreidde van de Oude Meesters : hij liet in 1538 bij Cratander te Bazel 
een Griekse editie verschijnen van de werken van Galenus en verzorgde eveneens 
commentaren op werken van Hippocrates. Fuchs' naam zal altijd beroemd blijven 
door de naar hem genoemde "fuchsia"-plant. 

Tegenover Brisot en Fuchs stond Denis, lij farts van de koning van Portugal, 
voorstander van de revulsieve methode, gepreconiseerd door de Arabische 
Meesters. Deze laatste methode werd trouwens in de 15de-16de eeuw het meest 
aangewend. 

Jeremias de Drijvere probeerde in zijn De missione sanguinis in pleuritide de 
beide methoden te verzoenen. Hij stelde voor de derivatieve aderlating voor te 
behouden voor het beginstadium van de ziekten, terwiji de revulsieve aderlating 
eerder in het verdere beloop van de ziekte diende te worden uitgevoerd. 

Ook enkele jaren later, na een antwoord van Fuchs kwam Jeremias de Drijvere 
in 1535 terug op deze zelfde aderlatingsdiscussie, met zijn geneeskundige pu
blicatie, wederom te Leuven bij Zasseus, van De Temporibus morborum et op-
portunitate auxiliorum. Adjectus est ab eodem Elenchus Apologiae Leonhardi 
Fuchsii super emissae de missione sanguinis in pleuritide. 

De Drijvere blijft getrouw de ideeen van de Oude Meesters bestuderen met 
commentaren op de Tres Libros de Temperamentis et unum de inaequali in-
temperie van Galenus, te Leuven gepubliceerd in 1535, Commentaren op de Afo-
rismen van Hippocrates, gepubliceerd te Antwerpen bij Matthias Crom in 1538, 
en Commentaren op Celsus' De Re Medica in 1539, eveneens gepubliceerd te 
Antwerpen bij Matthias Crom. 

Dat deze Commentaren op de standaardwerken van de Antieke Schrijvers 
gretig werden gelezen en nog steeds de basis bleven van alle onderricht, m.n. 
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aan de Leuvense Alma Mater, bewijzen de ettelijke herdrukken, en zelfs verta-
lingen van Thriverius' Commentaren, zowel in binnen- als buitenland en niet 
alleen tijdens zijn leven doch ook later, tot aan het eind van de 16e eeuw !! 

Op 6 mei 1537 promoveert Jeremias de Drijvere tot doctor medicinae aan de 
Leuvense Universiteit, samen trouwens met enkele vrienden, waaronder Eligius 
Moreels van Oudenaarde. Waarschijniijk werden de promoties van verschillende 
doctorandi gelijktijdig afgelegd, teneinde de onkosten te drukken, nodig voor 
de verplichte banketten waarop de academische en religieuze overheid werd uit-
genodigd. 

Zijn kwaliteiten als arts alsmede zijn vele publicaties maakten hem dermate 
vermaard, dat hem reeds op 12 juni 1541 een buitengewoon hoogleraarschap in 
de anatomic werd aangeboden. Twee jaar later, na het gedwongen ontslag van 
de professoren Leonard Willemaers en Arnold Noot (1500-1556) werd hij in 1543 
door de Universiteit aangezocht om gewoon hoogleraar te worden. In 1544 ver
schijnt dan ook te Antwerpen bij Martinus Nutius zijn inaugurale rede, gehouden 
ter gelegenheid van zijn benoeming tot professor primarius. 

Dit 16 bladzijden tellend tractaat is getiteld De duabus hodie Medicorum sectis 
ac de diversa ipsarum methodo ad studiosos Medicinae nuper oratio. Deze oratio 
is zijn inaugurale rede, uitgesproken ter gelegenheid van zijn benoeming in 1544 
tot professor aan de Leuvense Alma Mater. Deze oratio handelt over twee ma-
nieren om geneeskunde te bedrijven, alsmede over de wijze om geneeskunde te 
studeren en te onderwijzen. 

De auteur gaat hierbij in op het nut van de kennis der Antieke Meesters doch 
relativeert sterk de noodzaak om tijdens de lessen alle werken van Galenus en 
Hippocrates te bestuderen. Naar zijn mening is het beter om enkele belangrijke 
werken grondig te onderwijzen, o.a. Galenus' boeken over de Elementen, de Men-
selijke Natuur en de Geneesmiddelen. Daarnaast is voor de studie in de anatomic 
niet alleen de lectuur der Antieke Meesters belangrijk, doch veeleer de de-
monstratie van de verschillende lichaamsstrukturen tijdens de lijkdissekties. Ook 
het zelf determineren en bestuderen van planten wordt door de auteur als een 
belangrijk studieonderdeel naar voor gebracht. 

Vervolgens drukt de schrijver op het belang van het klinisch onderzoek bij 
de patient. Alleen door het bestuderen van de pols, de algemene toestand en de 
andere verschijnselen bij de patient komt men tot een diagnose en een verant-
woorde prognose. Vandaar dat een geneeskundig onderricht de verschillende aan-
doeningen en ziekteverschijnselen "van kop tot teen" (a capite ad calcem) dient 
te behandelen, alvorens over therapieen of magistrale bereidingen te spreken. Alle 
beweringen over prognose en therapie dienen verder aan de hand van waar-
neembare vaststellingen te worden onderzocht en uitgetest. 

Aldus zal men een goed geneesheer niet aan de hand van zijn spreken, maar 
aan de hand van zijn daden kunnen beoordelen. De auteur maakt op basis van 
deze beschouwingen het onderscheid tussen "geleerde" en "ongeleerde" doctoren 
(docti et indocti). Niettegenstaande vele ziekten een natuurlijke oorzaak en een 
bestemde afloop hebben, zal de "geleerde" arts deze tenminste kunnen voor-
spellen, het lijden van de patient verlichten en de aangepaste medicatie voor-
schrijven, iets wat de "ongeleerde" geneesheer bij gebrek aan kennis niet kan ! 
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Wanneer het bij een acute ziekte voor eIke arts vaak moeilijk blijkt om de fatale 
evolutie af te wenden, zal het verschil tussen de twee genoemde types artsen voor-
namelijk bij langdurige ziekten opvallen. Veelal zal de "ongeleerde" dokter dan 
zijn onkunde moeten verdoezelen door aan te geven dat bedoelde ziekte onbe-
handelbaar is, daar waar hij ze in feite niet kent of herkent ! 

Het is precies omdat de geneeskunde de moeilijkste, uitgebreidste en vaak 
onduidelijkste tak is van de kunsten en wetenschappen, dat de auteur meent dat 
de "geleerde" geneesheren zich door middel van hun kennis, bun behande-
lingswijze en hun bescheidenheid zullen onderscheiden en aldus door hun om
geving zullen gewaardeerd worden. De auteur eindigt dan ook zijn oratio met 
een oproep aan de studenten om naar deze genoemde kwaliteiten toe te werken, 
zodat ook zij later "geleerde" doctoren zouden kunnen worden die de uitoe-
fening van de Geneeskunde als een privilege kunnen blijven aanzien. 

Deze oratio getuigt van de vernieuwende impuls die Jeremias de Drijvere aan 
de geneeskundige studie wil geven. Geschreven een jaar na de Fabrica van Ve-
salius ontvouwt de kersverse Leuvense hoogleraar De Drijvere in deze academische 
rede reeds zijn humanistische en inspirerende gedachten over de bonding van 
geneesheren, hun wijze van studeren en praktijkvoeren. Het is verbazingwekkend 
vast te stellen hoe zijn wijze uitspraken heden ten dage nog volkomen actueel 
zijn gebleven ! 

Ook het belang wat de Drijvere hecht aan de kennis van anatomic en dis-
sektie, alsmede aan het klinisch onderzoek bij de patient, wijst op een duide-
lijke vernieuwende visie van de auteur tegen het midden van de 16e eeuw. Hij 
distantieert zich hierbij met name van het piskijken zonder de patient te hebben 
gezien ! 

Het verbaast dan ook niet meteen dat deze nauwlettende clinicus als eerste 
het besmettelijk karakter van schurft wist aan te tonen. In de in 1551 verschenen 
heruitgave van zijn Commentaren op Hippocrates' Aforismen beschrijft hij de 
kleine gangen die door de wijfjesmijt in de huid worden geboord, en vermoedt 
daarbij, net als Aristoteles voor hem, dat deze jeukverwekkende ziekte door een 
parasiet wordt veroorzaakt ! Het heeft tot 1634 geduurd, vooraleer Mouffet in 
zijn Theatrum insectorum deze besmettelijkheid kon bevestigen, terwiji pas in 
vorige eeuw Renucci de schurftmijt duidelijk heeft beschreven ! 

Ook de pathologic van de toen zo frekwent voorkomende gewrichtsaan-
doeningen boeit hem bijzonder : reeds in 1532 publiceerde hij bij Gravius te 
Leuven een tractaat over jicht en andere arthritisvormen, dat 60 jaar later nog 
door Henri Garet heruitgegeven zou worden te Frankfurt bij Johan Wechel en 
Petrus Fischer. 

In datzelfde jaar geeft zijn zoon Dionysius De Drijvere het laatste werkstuk 
van zijn vader over de geneeskunde posthuum uit onder de titel Universa Me
dicinae brevissima absolutissimaque Methodus en wel bij Van Ravelingen in de 
Officina Plantiniana van Leiden. 

Met zijn 17 verschillende publicaties in 23 jaar tijd blijkt Jeremias de Drijvere 
aldus een der meest produktieve medische auteurs uit onze 16e eeuwse contreien 
te zijn ! 

Het onderwijs van de Drijvere stond bekend als zeer didactisch. Af en toe 
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werd hij bijgestaan door andere docenten, o.m. Reinier Gemma (1508-1555) uit 
het Friese Dokkum, Willem Pantin ( 7-1583) uit Tielt, e.d. 

Met Gemma was de Drijvere waarschijniijk goed bevriend. Ze werden in 
Leuven vaak samen gezien, wat een nogal komisch zicht veroorzaakte, want daar 
waar de Drijvere een groot zwaarlijvig man was, bleek Renier Gemma nogal klein 
en schichtig uitgevallen. Het duo stond dan ook bekend als Lovaniensium Me
dicorum par impar. 

Na 10 jaar professoraat aan de Leuvense Universiteit overlijdt Thriverius in 
1554. Hij werd gedurende een drietal jaar opgevolgd door Willem Bernaerts 
(1521-1572) uit Tielt, alvorens zijn leerstoel opnieuw zou worden ontdubbeld. 

In Jeremias de Drijvere herkennen we een Renaissance-figuur die heeft bijge-
dragen tot de ontplooiing van nieuwe ideeen, wetenschappelijk gegrondvest, en 
gebaseerd op de zintuiglijke waarneming en het anatomisch, respectievelijk 
klinisch onderzoek. Hij blijft een der belangrijke coryfeeen uit de 16e eeuwse 
geneeskundige wetenschappen. 

Universiteit Antwerpen 
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Summary 

This paper offers a brief biographical sketch of Jeremias De Drijvere or Thriverius (1504-1554) 
who became professor at the medical faculty of Leuven University. In particular, the author 
analyses two of De Drijvere's most important writings, De Missione sanguinis in pleuritide 
(1532) and his inaugural lecture of 1544. 


