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Thomas Fijens (1567-1630) 
Chirurg te Antwerpen, hoogleraar te Leuven 

R. VANHEE 

De Faculteit Geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven dankt haar 
heropbloei in het begin van de l?"*" eeuw voor een groot deel aan de Antwerpse 
geneesheer Thomas Fijens (1567-1630) die samen met de chemicus Jan-Baptist van 
Helmont (1577-1614) en de anatoom Adriaan Van der Spiegel (1578-1625) de 
geneeskunde van de 16'''̂ -17''"'-eeuwse eeuwwende bepaald hebben. 

Thomas Fijens was de zoon van een geneesheer te Antwerpen, Jan Fijens (1537-
1585) of Fienus, die we kennen als de auteur van een merkwaardig werk uit 1582, 
getiteld De Flatibus humanum corpus molestantibus commentarius novus ac 
singularis, waarin de auteur uitgebreid een aantal pathologieen bespreekt die het 
gevolg kunnen zijn van overdreven winderigheid in de buik. 

Op dit werk wordt hier niet nader ingaan, daar het eerder uitgebreid besproken 
werd in een studie uit 1994-95 van de hand van onze betreurde collega-tandarts Carlos 
Gysel(l,2). 

Alleen zij hier vermeld dat Jan Fijens de Stad Antwerpen verliet in 1584 ten tijde 
van haar beleg door Alexander Farnese, en uitgeweken is naar Dordrecht waar hij een 
jaar later, op 2 augustus 1585, overleed, een week voor de capitulatie van zijn 
vroegere stad Antwerpen, en dit getuige het epitaaf in Athcnae Belgicae van 
Sweertius (3). 

LEVEN VAN THOMAS FIJENS 

Op Goede Vrijdag van het jaar 1567 (28/3/1567) wordt zijn zoon Thomas te 
Antwerpen geboren (4). Thomas loopt er lagere school en zal er zijn eerste studies 
Latijn aanvatten. Voor zijn universitaire studies vond vader Fijens Leuven niet in 
aanmerking komen: de pest van de jaren 1577-79 had immers niet alleen de populatie 
van Leuven gehalveerd doch ook het aantal professoren van 5 tot 1 enkele herleid, nl. 
prof Jan Wouters of Viringus (5). Kort voor het vertrek van de familie Fijens naar 
Dordrecht, wordt Thomas dus naar Leiden gestuurd, waar hij zich aan de Artes-
faculteit inschrijft op 10 januari 1584. Voor zover le achterhalen blijft hij daar een 
drietal jaar om er zich in de wiskunde en de filosotle te bekwamen. 

Waar hij nadien zijn studie geneeskunde verrichtte is niet voiledig duidelijk, en 
de desbetreffende meningen van zijn biografen verschillen nogal wat. Meest 
waarschijniijk ging hij net als vele van zijn tijdgenoten meteen naar Italic, en 
studeerde hij te Bologna bij Geronimo Mercuriali (1530-1606), Jean Francois Coste 
(?-1603) en Jules-Cesar Arantius (1530-1589) (6,7). Naar aangifte van zijn biografen 
(6,8,9) volgde hij eveneens de lessen van Ulysses Aldrovandi (1524-1607), van de 
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vermaarde chirurg Gaspare Tagliacozzi (1546-1599), en van de filosoof Frederic 
Pendasia. Nadien is hij waarschijniijk naar Vlaanderen teruggekeerd om er zijn 
licentie geneeskunde te halen aan de universiteit Leuven (10). Aldaar doceerde nog 
steeds de oude Viringus alsmede diens medecoUega's Pieter Smenga (7-1658) en 
Pieter Rijckaert (1545-1616) (11). 

Eenmaal geneesheer, wordt hij praktiserend arts te Antwerpen (10), doch niet voor 
lang. Wanneer Viringus in 1593 met pensioen gaat, wordt Fijens te Leuven doctor in 
de geneeskunde en kan hij er Jan Wouters als hoogleraar opvolgen tot aan zijn dood 
in 1630(4). 

Behoudens zijn docententaak wordt Thomas Fijens ook aangezocht als lijfarts aan 
de Europese hoven, eerst van Maximiliaan van Beieren in 1600, het jaar nadien van 
onze eigen aartshertogen Albrecht en Isabella (4). Enkele jaren later wijdt hij zich 
evenwel uitsluitend aan zijn universitaire taak. Hij wijst een aanbod voor een leerstoel 
in Bologna af in 1606, niettegenstaande hem een loon van 1000 dukaten in het 
vooruitzicht werd gesteld. Aartshertog Albrecht laat dan ook zijn salaris te Leuven tot 
1000 goudflorijnen verhogen (4). Vervolgens wordt hij rector van de Leuvense 
universiteit verkozen in 1594, 1599 en 1604. Daarenboven wordt hij tot voorzitter 
gekozen van het Breughelcollege, het college van de kandidaat-geneesheren (12). 

Zoals gezegd blijft hij als hoogleraar in functie tot aan zijn dood op 15 maart 1630, 
waarna hij als 63-jarige in de Sint-Pieterskerk te Leuven wordt begraven. 

Fijens maakt tijdens zijn professionele loopbaan een belangrijke evolutie mee aan 
de Leuvense Universiteit. Immers nadeBlijde Intrede van de aartshertogen in Leuven 
in 1599 vvorden deze laatsten ingelicht over de verouderde en vaak corrupte gebruiken 
aan de Alma Mater. In 1607 beslissen Albrecht en Isabella te laten overgaan tot een 
Visitatie van de Universiteit, die 10 jaar later uitmondt in een Magna Charta, waarin 
de faculteiten hervormd worden en aan een overheidscontrole worden onderworpen. 

Voor de geneeskundige studie krijgt de primarius hoogleraar Fijens de hulp van 
een aantal geassocieerd-hoogleraren: 
- voor de Therapeutical Gerard van Villers,benoemd in 1593enoverleden in 1634. 
- voor de Institutiones: Frans Sassenus (van 1618 tot 1620) en Jan Van den Broeck, 

alias Paludanus (benoemd in 1600, overleden in 1632). 
- voor de Anatomie: Michel Ophemius, benoemd in 1617, alsmede Jacques Van 

Roomen, benoemd in 1631 en zoon van Adriaan van Roomen. 
- voor een aantal bijkomende cursussen: Pieter Van de Kasteele, alias Castellanus 

uit Geraardsbergen (1585-1632) voor Grieks; de Fries Pieter Smenga (154?-1638) 
voor Hebreeuws; Jan Storms (1559-1650) voor wiskunde; en Jan-Baptist van 
Helmont (1577-1644) voor heelkunde. 

HET WERK VAN THOMAS FIJENS 

Het oeuvre van Thomas Fijens is uitermate gevarieerd. Net als velen zijner 
tijdgenoten, bleek ook Fijens zich voor heel wat wetenschappelijke onderwerpen te 
interesseren (13). 
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De astronomic 

Onderlegd als hij was in de wiskunde, na zijn studies te Leiden bij de fysicus 
Willebrord Snellius (1591-1626) en te Leuven bij Adriaan van Roomen, kon Thomas 
Fijens zich met kennis van zaken bezighouden met het maken van zonne-cadrans 
(14,15). 

In 1621-1622 publiceert hij samen met Libert Fromond (1587-1653) een werk 
over kometen, naar aanleiding van de kometen van 1618-1619, waarvan hij aanneemt 
dat ze zich in de hemel bevinden en niet in de lucht, en bestaan uit stukken 
hemellichaam en niet uit vuuruitwasemingen. Hij ontkent dat kometen een 
voorspellende waarde hebben voor de toekomst, doch in zijn Disputationem an 
Caelum quiescat ac terra noveatur (s.d.) voelt hij niets voor de Copemicaanse 
wereldvisie (16). 

Defilosofte 

Met zijn boek Deformatrice liber uit 1620 gaat Fijens op een meer filosofische toer. 
Hij toetst in dit werk zijn persoonlijke visie met betrekking tot de ontwikkeling van 
de foetus aan deze van 36 andere auteurs uit het verleden. Volgens de klassieke leer, 
o.m. verdedigd aan de Universiteit van Dowaai (Douai) door prof. Lodewijk Du 
Jardin, resulteert de foetale ontwikkeling uit de opeenvolgende acties van de drie 
zielsgedeelten (anima vegetativa, sensitiva et rationalis). Voor Fijens ontwikkeU zich 
de foetale ziel de 3''' dag na de conceptie, en dit onmiddellijk en uitsluitend onder een 
rationele vorm, daar Fijens niet aanvaardt dat een mens zich eerst als een plantaardig, 
vervolgens als een dierlijk organisme zou ontwikkelen. 

Deze visie ontketende meteen een heftige polemiek tussen de professoren 
geneeskunde van de universiteiten Leuven en Dowaai, beiden gesteund door hun 
respectieve collega's van de medische en theologische faculteiten, een overigens vrij 
steriele discussie die toch de geest van de tijd typeert, alsmede de instelling van de 
figuur Thomas Fijens. Deze laatste verandert trouwens ook nooit zijn stellingname, 
ook niet in zijn daaropvolgende werken, gewijd aan dit onderwerp, te weten Pro sua 
de animatione foetus tertia die opinione adversus Ant. Ponce Sante Cruz uit 1621 en 
De formatione liber secundus uit 1624. 

In 1632 krijgt hij voor zijn ideeen steun van Vincent Robin, geboren te Dijon en 
lijfarts van Lodewijk XIII. Deze beaamt Fijens' stelling dat de argumenten 
aangedragen door Fijens duidelijk bewijzen dat de rationele ziel zich wel degelijk de 
3''', en niet de 4'''' dag na conceptie gaat nestelen in het ovarium, de tuba of de 
uterus (17). 

Overigens had in de 4''̂  eeuw na Chr. de heilige Gregorius van Nicea reeds een 
analoge stelling verdedigd: "De menselijke kiem vertegenwoordigt reeds van bij de 
conceptie, de hele mens, zij het op dat ogenblik nog onzichtbaar. De ziel, aanwezig 
van bij de aanvang, ontwikkelt zich progressief in het menselijk lichaam, om er 
successievelijk haar kwaliteiten te ontplooien in de verschillende organen die ze nodig 
hebben voor hun werking" (18). 
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Volgens Needham is de bonding van Fijens dan ook intermediair tussen de visies 
van Aristoteles en van Driesch. 

De psychologie 

Een ander belangrijk werk van Fijens, opgedragen aan de aartsbisschop van Keulen, 
verschijntin 1608: Deviribusimaginationistractatus{mQt\\tr6.vukV.tn in 1635, 1657 
en 1658). In zVp Anatomy of Melancholy uit 1621 aanziet Robert Burton (1577-1640) 
dit werk over de invloed van de verbeelding op het lichaam als aanzienlijk beter dan 
al wat tevoren op dit gebied was verschenen (19), Paquot (20) voegt er een eeuw later 
aan toe dat "ce traite qui est bon et fort curieux serait encore meilleur si I'auteur eut 
vecu dans un temps ou la critique et la bonne philosophic eussent ete plus en vogue." 
Zich baserend op de fysiologie van Galenas, op de metafysica van Aristoteles, en de 
psychologie van Thomas van Aquino en zonder te willen afwijken van de orthodoxe 
gedachtegang van die tijd, bespreekt Fijens op logische wijze het onderwerp, daarbij 
regelmatig de bekende theologen en medici citerend. Hij benadert de probleemstelling 
o.v.v. pro en contra-argumenten, net als in het Conciliator van Pietro d'Abano (1250-
1315), dat voor't eerst gedrukt was geworden in 1472. Fijens stelt24 vragen die hij 
beantwoordt in evenveel hoofdstukken, om in een tweehonderd pagina's te komen tot 
57 besluiten (de 47'"̂  blijkt te ontbreken). 

Aangezien een ziekte werd beschouwd als een lichamelijke afwijking, terwiji de 
verbeelding daarentegen een puur geestelijke activiteit betekende (die samen met de 
redenering en het geheugen de inwendige zinnen voorstelde i.t.m. de vijf uitwendige 
zinnen), kon de verbeelding dus niet per se inwerken op het lichaam, doch kon zij wel 
de emoties en op deze wijze ook de algemene toestand en de lichaamsvochten 
bein vioeden, wat aldus als het ware "per ongeluk" kon leiden tot ziekte, of omgekeerd 
tot genezing. 

De verbeelding kon weliswaar niet per se tot pijn aanleiding geven, doch kon deze 
wel verergeren, respectievelijk verminderen, afhankelijk van de aandacht die men er 
aan schonk. 

Gezien de mogelijkheden van de ziel beperkt zijn, kan deze ziel zich slechts met 
een zaak tegelijk intens bezighouden, wat volgens Fijens betekent dat "de pijn 's 
nachts emstiger is dan overdag, gezien de exteme zinnen dan erg actief zijn", terwiji 
omgekeerd "kinderen, die spelen, de pijn niet voelen, die zij in rust wel ondervinden", 
en tenslotte dat "bij mensen met tandpijn de pijn toeneemt als ze weten dat anderen 
er op een of andere wijze last van ondervinden" (Conclusies XXXVII). 

Volgens Fijens kan de verbeelding bij een zwangere ook de groei van de foetus 
bei'nvloeden en bepaalde stigmata bij het kind nalaten, een stelling die afwijkt van de 
ideeen geponeerd door Thomas van Aquino. Maar beiden aanvaarden de mogelijkheid 
van een inwerking van de verbeelding op het lichaam van de volwassene en dit niet 
als zodanig doch via de tussenkomst van God of zelfs van de duivel. 

Om het met de woorden van Fijens te formuleren: "Ik beweer dat Albertus 
Magnus zich vergist wanneer hij de kracht der verbeelding overschat bij het tot stand 
komen van een genezing. Aan Pomponazzi (die eike bovennatuurlijke kracht van 
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heiligenrelieken ontkent) zeg ik dat hij eIke vroomheid mist en terecht door Rome 
werd veroordeeld. Ik beweer dat de gunstige effecten van amuletten niet toe te 
schrijven zijn aan verbeelding, maar aan de inwerking van de duivel." 

Gezien hij niet in onzichtbare krachten gelooft, ontkent Fijens de werking van 
magnetisme, waarvan Jan-Baptist Van Helmont in zijn De Magnetica vulnerum 
curatione (\62\) aanneemt dat ze verantwoordelijk is voor genezingen van zodra de 
zieke heiligenrelieken aanraakt (21). 

De geneeskunde 

Als arts verlaat Thomas Fijens zich zowel op traditie en gebruiken als op verworven 
ervaring en op gezond verstand. Uit de geschriflen van de Nederlander Jan van 
Beverwijck (1594-1647) uit Dordrecht, die hem te Leuven bezoekt, blijkt dat Fijens 
niet in piskijken gelooft, doch de uroscopie wel toepast "omwille van het groot profijt 
dat hij daar van trok", en omdat hij inziet dat "door ondervragen en konstigh raden 
men aldus wel ten naaste bij tot de waarheid kan geraken." 

Van het klinisch onderwijs van Fijens krijgen we een goede indruk met zijn 
postuum verschenen werk Semiotica sive de signis medicis tractatus, een werk 
gepubliceerd te Lyon bij J. Huguetan & A. Renaud in 1664. 

Gebaseerd op zijn klinische lessen (17), is dit het eerste werk in de geneeskunde 
dat specifiek gewijd is aan de semiologie, m.a.w. de leer om ziekten te herkennen aan 
de hand van hun symptomen en kentekenen. 

Lavater (1741-1801) waardeerde dit werk sterk, vnl. de beschrijving der 
symptomen aan gelaat, lippen, tanden, tong, mond en keel: "Ce que nous avons de 
mieux, de plus interessant et de plus complet dans ce genre, c'est Thomas Fienus." 
(22) 

Toch vindt Lavater dat Fijens "a glisse trop legerement sur les pronostics a tirer 
de la figure du corps, quoique dans son diagnostic, il s'y attache plus que ne Font fait 
d'autres ecrivains." (22) 

Sommige medische werken van Fijens bleven onuitgegeven. Volgens Valerius 
Andreas bevonden deze manuscripten zich in 1650 bij Jacques Edelheer, 
stadssecretaris van Antwerpen (7). Paquot zou er twee zelf hebben zien verkopen te 
Leuven: De Urinis en De Febribus (20). 

De heelkunde 

Thomas Fijens is vooral bekend gebleven dankzij zijn twee chirurgische werken, 
enerzijds De Cauteris Libri Ven anderzijds zijn LihrichirurgiciXII. Het eerste werk 
werd gepubliceerd in 1598 en opgedragen aan twee leden van het Magistraat van 
Leuven: Karel Van den Tempel en Evrard Van Schoor. Het boek kende herdrukken 
in 1601 en 1607 en werd van commentaar voorzien in 1618 door H.J. Follinus. 

Het werk gaat achtereenvolgens in op het nut en het gebruik van de cauterisatie 
alsmede op de ziekten waarbij men de cauter moet aanwenden. Verder worden de 
twee soorten cauters onderscheiden die kunnen worden gebruikt, te weten het 
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cauterium actuale (of het gloeiend-hete ijzer) en het cauterium potentiale (o.m. de 
vesicatoria, de catheretica, de septica en caustica). Het is ook Fijens geweest, die het 
gebruik van de moxa in Europa heeft geVntroduceerd. Het zal duren tot 1689 eer Jean 
Dolie (Dolaeus) opnieuw over de moxa schrijft. 

Fijens'werk over de cauters blijft tot op heden een belangrijke bron voor medisch-
historici, gei'nteresseerd in de geschiedenis van de heelkunde. 

Het tweede opus van Thomas Fijens, de Libri chirurgiciXII is eveneens postuum 
verschenen, m.n. in 1649 te Frankfurt, en niet zoals vroeger werd aangenomen in 
1602. Het kende twee heruitgaven, een te Frankfurt in 1669enednteLonden in 1733, 
alsmede een Nederlandse vertaling, uitgegeven te Dordrecht in 1659, met commentaar 
van de befaamde Steven Blankaart. 

Hier wordt niet dieper ingegaan op dit werk, daar het recentelijk het onderwerp 
uitmaakte van een meer uitgebreide publicatie die m.n. de verschillen belichtte tussen 
de inzichten van Fijens en deze van zijn oudere tijdgenoot Ambroise Pare (23). 

Voldoende is het aan te aangeven dat Fijens in dit werk een uitgebreide 
beschrijving geeft van de 12 majeure heelkundige ingrepen die konden worden 
uitgevoerd in de 16'*' eeuw, te weten de trepanatie, het staarsteken, de correctie van 
het oogvlies, de strotopening, de vochtaflating van de borst- en de buikholte, de 
slagaderopening, de keizersnede, de steensnede, de liesbreukoperatie, de amputatie 
en de neusplastie. 

De meeste dezer ingrepen behoorden sedert de Oudheid tot de belangrijkste "grote 
operaties" waar chirurgen zich aan waagden. Het is niet bekend of en hoeveel 
dergelijke operaties Fijens zou kunnen hebben uitgevoerd. Wel dient gezegd dat hij 
bij de bespreking dezer ingrepen een duidelijke eigen inbreng heeft; meer zelfs, 
enkele ervan worden voor het eerst in de Lage Landen uitvoerig behandeld. 

Het moge duidelijk zijn dat Thomas Fijens dus zeker geen onopvallend figuur is 
geweest op de drempel van de 16*'" naar de l?''" eeuw. Deze tijdgenoot van Rubens 
was een belezen man: niet alleen citeerde hij vrijwel alle medici uit het verleden 
(Hippocrates, Celsus, Albucasis, Avicenna etc.) doch ook van zijn tijd (Pare, Vesalius 
etc.). Daarbij nam hij hun kennis niet klakkeloos over, maar hij analyseerde het en gaf 
zijn eigen commentaar, getoetst aan zijn ervaring. De vervolmaking van zijn studies 
in Italie, de bakermat van de toenmalige geneeskunde, legde hem hiertoe geen 
windeieren. Gelukkig zijn er Fijens' geschriften nog om ons daarvan te overtuigen. 
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