
H E T DIEETBOEKJE V A N J.-B. FIERA (1498) EN ZIJN BE-
TEKENIS ALS VOORLOPER VAN DE GENEESKUNDIGE 

RENAISSANCE 

L. Elaut 

Wanneer men naar de biografie esq. de bibliografic van }. B. Ficra 
zoekt, geraakt men op een vals spoor want men komt bijna onver-
mijdelijk terecht bij een naam- en voornaamgenoot die van dezelfde 
stad, Mantua, afkomstig was, en die nagenoeg omtrent dezelfde tijd 
geboren werd. leefde en overleed. 

De door ons niet bedoelde J.-B. Fiera van Mantua was teoloog, 
dichter en behoorde tot de orde van de ongeschoeide karmelieten van 
dewelke hij generaal-ovcrste is geweest. (1) Met de geneeskunde had 
hi] niets te maken, tenzij als belangstellende humanist wie niets van 
het geestelijk gebeurcn van zijn tijd vrecmd was, en als patient daar 
hij veel ziek was. Ofschoon te Mantua geboren werd hij de Spanjaard, 
Spagnuolo, genocmd oradat zijn familie van Spaansc oorsprong was 
en hijzelf daarmee graag uitpakte. Dat de arts Jan-Baptist Fiera ook, 
en vaak, dichter was en een medisch werkje in verzen schreef. draagt 
er niet toe bij de twee Jan-Baptist Fiera uit elkaar te houden. 

Giovanni Battista Fiera, aan wie wij deze studie wijden, werd te 
Mantua geboren in 1469 en stierf er in 1538 (2). Zijn biografieen die 
alle uit dezelfde bron stammen (3), geven niet veel bijzonderheden 
over zijn leven en werkkring, ze spreken bijna uitsluitend over hem 
van een geneeskundig standpunt uit niet omvangrijke geschriften, en 
over zijn niet altijd vleiend beoordeelde poezie. Het blijkt voorts dat 
onze arts bestendig in wetenschappelijke controverse leefde met Pietro 
Pomponazzi, een bekend renaissancefilozoof en polemist, die zich naar 

(1) F. Ambrosio, De Rebus Gestis Baptistae Mantuani, Taurini, 1784. 
(2) Biograph. Lexikon, Bd II 1930, 518. 
(3) A. Baillet — De la Monnoye. Jugemcns des Savans, Amstcrd. 1725. IV,2e 

partie, nr. 1267, 162 : G. Tiraboschi. Storia della Letteratura Italiana 1791, 
VII, part. II, 615. 
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de mening van Fiera, te veel, en op een verkeerde manier. met medische 
zakcn en teorieen inliet. 

Op de naam van J.-B. Fiera staan cm. een kommentaar op Galenos' 
geneeskunst, een traktaatje over de pols, een over de pest, een over gal 
en flegma (4), en dan het meest bekende meermaals herdrukte dieet-
boekje in verzen. W e beschikken voor onze studie over twee eksempla-
ren uit de Gentse universiteitsbiblioteek ; 

I. Baptiste Fiera Mantuani medici Coena, 19 genummerde bladen, 
2 biz. index, 20,6 cm bij 13 cm, op gevergeerd papier, zonder aandui-
ding van drukker of datum ; kataloognummer Bl 5963 ; 

//. Coena Baptistae Fierae De Herbarum Virtutibus et ea Medicae 
Artis Parte, quae in Victus ratione consistit, 25 ongenummerde bladen, 
geen index, 14,5 cm bij 9,5 cm, op gevergeerd papier, zonder aandui-
ding van drukker of jaar van uitgave ; kataloognummer Med. 322. 

Om deze twee uitgaven te kunnen dagtekenen, hebben we in de meest 
bekende katalogen van gedrukte boeken naar data gezocht. De Cata
logue of Printed Books of the British Museum noemt 8 uitgaven van 
Coena, waarvan enkele in een eksemplaar met werken van Eobanus 
Hessus. Het zijn 1498 Mantua, 1508 Parijs, 1510 Venetie ?, 1530 Ar-
gentoratum, 1533, 1571, 1649, 1713. De Catalogue des Livres imprimes 
de la Bibliotheque nationale vermeldt 5 uitgaven: 1508 Parijs, 1533 
Parijs, 1649 Padua ?, Argentoratum, Basel; zij stemmen ovcrcen met 
de beschrijving door het British Museum gegeven. 

Aan de hand van die fragmentaire gegevens is het toch mogehjk 
de twee Gentse eksemplaren met plaats en datum terecht te wijzen, 
Ons nummer I is een eksemplaar van de oudste uitgaaf, Mantua 
(1498) ; ons nummer II moet een eksemplaar Venetie (?) 1510 zijn; 
alle beschikbare analytische details wijzen in die richting, 

De Coena van 1498 werd in ons land reeds vroeger nauwkeurig 
beschreven in de Catalogue des Livres imprimes au quinzieme Steele 
des Bibliotheques de Belgique (1934) van L. Polain onder nr, 1482. 

Slechts een eksemplaar staat er bekend, het was in het bezit van 
een zekere generaal J. Willems. Ofschoon door de bibliograaf geen 

(4) Jocher, Allg. Gelehrten Lexikon, 1750. II 605. 
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jaartal van publikatie wordt opgegeven, werd het door hem vermelde 
eksemplaar tot de vijftiende eeuw gerekend. daar het al de door de 
vaklui voor dat tijdstip aanvaarde karakteristieken bezit. Door het 
snuffelen in en uitpluizen van oude medische boeken, zijn wij daar
mee een tweede eksemplaar van een zeldzaam inkunabel in onze 
vaderlandse biblioteken op het spoor gekomen. 

Aan de eerste uitgaaf heeft de bekende humanistische filoloog en 
historicus Pomponius Laetus (1428-1498) een « commendatio » mee-
gegeven ; hij was in zijn laatste levensjaar toen de auteur van de 
Coena zelf 29 jaar oud was : ontmoeting tussen een grijsaard en een 
nog tamelijk jonge man, die met zijn geschrift in het begin van zijn 
medische loopbaan stond. Pomponius maakt een toespeling op de 
tweeledige bedrijvigheid van Fiera, die van dichter en die van medicus. 
De commentatio is een welkom tot het boekje in het bijzonder, omdat 
het maathouden in de tafelgenoegens aanbeveelt. 

Voorts is er een tweevoudige opdracht, een in proza en een in 
verzen, aan kardinaal Rafael Rearius die een weldoener van Fiera 
moet geweest zijn. Het werkje wordt er door zijn auteur voorgesteld 
als een dat de hartstochten opzwepen zal, en hij hoopt dat het veilig 
de goede haven moge bereiken. 

Tussen die twee opdrachtcn spreekt de auteur in een paar distichons 
zijn boek toe dat zich, in het beste purper van Sidoon gehuld, met 
strogeel goud getooid en met een maagdelijkc bios op het gelaat 
voor de kardinaal aanbiedt. W a t een eer valt het boek, en de schrij-
ver, daarmee niet te beurt ? Maar die poetische opsmuk laat de 
dichter niet voor het beeld van de grauwe afgunst ongevoelig, het 
knaagt als een worm en hij gaat verder : de bent der afgunstige 
kollega's blaft mij als dolle honden aan, Mordebit tenuem meum Li-
bellum Rumor perfidus, het trouweloze oordeel en de kwade roep 
zullen mijn tenger boekje tot bloedens toe bijten, maar desondanks 
zal het blijven leven, en het nageslacht zal mijn dieetgeneeswijze 
goed gezind zijn, aan de arts-dichter zal het de blijde dagen brengen 
waarop hij gehoopt had, maar die hem ontzegd werden. Zo is de 
rampzalige afgunst ten dode opgeschreven en zal zij ten onder gaan. 
Aan deze in viervoeters geschreven verzen zal niemand een vloeiend 
verwoorde inspiratie ontkennen ; op stuk van poezie zijn het zeker 
de achtenveertig beste regels van het hele opus. 
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Het Coena-gedicht is in distichons gesteld. Het brengt een opsom-
ming van de spijzen die de mens op zijn dis krijgt ; vruchtcn, graan-
produkten, dranken, toekruiden, vlees, vis en slakken, specerijen, 
groenten. En wanneer men goed verzadigd is, wanneer het hartje rust 
zoekt en de spijsvertering haar gang gaat, acht de dichter het ogen-
blik aangebroken om wijze raad te spenderen over wat men best doen 
zal : een uiltje knappen of niet, veel praten en diskussieren of zich 
ontspannen, zich in Venus' armen werpen, baden, zich laten masseren, 
wandelen, paardrijden, jagen. 

De nogal saaie opsomming wordt te gelegenertijd onderbroken door 
een ontboezeming op kardinaal Rearius. de mecenas, die ook een lekker 
hapje lust zonder er misbruik van te maken, of op het boek zelf voor 
hetwelk de auteur een groot sukses hoopt. De door Fiera beschreven 
spijzen zijn diegene die thans nog in de voeding van de Italianen en 
andere Zuid-Europcanen voorkomen. 

Vooraf worden de fysiologische princiepen die aan de voeding ten 
grondslag liggen, de spijsvertering bepalen en ten dele met de natuur-
lijke gesteldheid van de spijzen zelf verbonden zijn, in zes verzen uit-
eengezet. De vier hoofdkwaliteiten van de stof, droogheid, vochtig-
heid, de koude en warmtc behcersen alles wat zich binnen het orga-
nisme afspeelt ; hoeveelheid en menging van deze vier hoofdkomponcn-
ten determineren de voeding en de manier waarop de mens reagcert 
ten einde nuttige bestanddelen op te nemen. 

Het is Hippokratische stofwisseling op zijn best. Aarde, lucht, water 
en vuur zijn het primaire substraat van de vier kwaliteiten der stof : 
de aarde is droog, de lucht is koud, het water is vochtig en het vuur is 
warm. Dit alles vindt zijn komplement in de vier humoren die elk met 
een kwaliteit verbonden zijn. Elke vrucht, elkc groente, elke graan-
of vleessoort heeft een zekere hoeveelheid van de kwaliteit der stof, de 
goden hebben het zo geschikt, het wordt allemaal bestendig veranderd 
opdat vernieuwde vormen uit de wisseling van oude elementen zouden 
ontstaan : metabolisme ! 

De door Fiera voor de voeding in aanmerking komende vruchten 
zijn : vijg, appel, perzik, abrikoos, pruim, peer, kers, kweepeer, olijf, 
lijsterbes, haagappel. mispel, hazelnoot, amandel, okkernoot, pimper-
noot, pijnappel, kastanje, jujube, granaatappel, kornoelje, moerbei, 
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druif, krent, zure druif, wilde druif, woudpruim, laurierbes, jenever-
bes, cypresappel, dadel, mirtepit,, klimopbes, citroen, zwarte bes, ci-
troenappel. 

De voor de voeding geschikte graansoorten zijn : tarwe, gerst, spelt, 
grauwe erwt, lathyrus, doperwt, boon, linze, rijst, gierst, pluimgierst, 
lupine, wikke, dolik, haver. Eetbare groenten zijn • pompoen, augurk, 
grote pompoen, meloen, kampernoelje, ossetongzwam. Het meest ge-
geten brood is tarwebrood. 

De meest voorkomende wijn is de Cecubum, de Falernus en de Ca
pri. 

Voorts zijn daar : azijn, zout, melk, boter, kaas, oHjfolie, ei, honing ; 
en onder het vlees : oog, hersenen, uier, kossem, lever, schenkel, vleu-
gel, nier, hart, long, milt, buik. Vleesleverende dieren zijn : kalf, os, 
stier, bok, ram, lam, hamel, varken, ever, damhert, gazel, hert, haas, 
konijn, egel, marmot,haas, kapoen, kip, kuiken, gans, ibis, zwaan, 
kraanvogel, duif, fazant, tortel, patrijs, pauw, kwakkel, merel, lijster, 
leeuwerik, snip, mus, zwaluw, spreeuw, zangvogels. 

Ontbreken niet : vis, oester, mossel, kreeft, garnaal, slak, kikvors. 

Het is nog niet ten eind : kaneel, gember, peper, saffraan, muskaat-
noot, kruidnagel, komijn, venkel, anijs, koriander, mosterd, papaver, 
selderij, peterselie, latuw, kool, biet, spinazie, andijvie, kruizemunt, 
ruit, kapper, bernage, melisse, asperges, marjolein, wilde tijm, bingel-
kruid, salie, St.-Janskruid, rozemadjn, betonie, aalbes, dragon, wilde 
marjolein, tuindistel, alsem, averuit, bevernel, hoppe, postelein, vlier-
bloem, dille, watereppe, waterkastanje. raketkruid, ui, knoflook, sja-
lot, prei, radijs, koolraap, alant, raap, pinkernakel, pastinaak, truffel. 

Bij elk voedingsmiddel, bij elke drank, bij elke kruiderij of toespijs 
hoort in een medische verhandeling de indikatie, zo voor gezonden als 
voor patienten. Fiera, was het, beroepshalve. aan zichzelf verplicht. En 
hij schiet in die professionele taak niet te kort. 

Wa t goed is voor maag, lever, nieren, zenuwen wordt nauwgezet 
opgegeven ; wat steenvormig in de gal- of urineblaas voorkomt, wordt 
aangestipt; wat voor lendepijn, zijdewee, jicht en spit solaas kan bren
gen, wordt vermeld; evenzeer wat uitstekend werkt tegen miltverhar-
ding, hartvang, bloedstuwing, hardlijvigheid, verlamming. 
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Bloedverlies uit alle lichaamsopeningcn wordt met het passende di-
eet in zijn samenstellingen uit de ter beschikking staande gaven van 
mocder natuur bedacht. Wa t man en vrouw, kind en grijsaard ontbe-
ren om hun tekort aan warmte, of koude, of vochtigheid of droogte bij 
te werken, zullen zij, in spijs en drank, uit Fieras dieetboek kunnen ha-
len. Voor de man die het aan levensencrgie ontbreekt, voor de vrouw 
die aan bleekzucht verkwijnt, voor de oude van dagen wiens verstand 
benevelt, voor de aan hondsdolheid lijdende waanzinnige die raaskaalt. 
voor de borstlijder die wegteert en voor de waanzinnige die wocst 
wordt, zal men niet tevergeefs zoeken naar een voeding waarvan de 
passende ingredienten bij Fiera ter beschikking staan. Lazerij, jeuk, ab-
ces. ontsteking. stuipen. tandpijn. heesheid, staar. fistel, darmworm, 
urincverlies. likdoorn en vroegtijdige kaalheid kunnen verholpen wor
den, zaak is het in de Coena van Fiera op zoek te gaan naar een papjc, 
een drankje, een likkepot, een zalf, een lavement, een omslag, een af-
kooksel. 

De man die last heeft met een Juie maag of met een kater zit, de 
vrouw die met haar zenuwen geen weg weet, zij, van beidcr kunne 
aan wie Venus te hoge eisen stelt, of die ze intcgendeel te koel of te 
onverschillig laat, vinden een uitkomst met wat rijst, een soepje van 
doperwten, een stukjc kapoen, een afkookseltje van jeneverbessen. 
Hoofd, keel, longen, hart, darm, baarmoeder, kortom heel het mcnse-
lijk organisme kan prcventief baat en kuratief hcil verwachtcn van de 
op verzen gezette dieetregelen. 

Fiera geeft geen gev.ichtshoeveelheden aan met drachmen of skru-
pels, doch hij brengt zin voor dosering bij. hij waarschuwt voor te veel 
of te weinig. hecht belang aan de passende maat, bestrijdt overdaad, 
meent dat het ook onvoldoende kan zijn, dat het de duur van een be-
handeling bespoedigt, de genezing verdaagt. Daar komt de medicus, 
meer dan waar ook. om de hoek kijken. De Coena is een volmaakt di-
ectboekje. 

Het zal de lezer opvallen dat de raeeste dieet- en vocdingswaren 
waar Fiera het over heeft van plantaardige oorsprong zijn. Is hij gccn 
vegetarier, dan is hij beslist een goed kenner van een geneeswijze die 
haar terapeutische middelen in hoofdzaak rechtstreeks uit de natuur 
betrekt, en liefst maar onbewerkt te verorberen aanbeveelt. De kok 
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wordt er wel terloops bijgehaald, maar dan niet als de man die de spij
zen moet bereidcn, maar als diegene die ze moet uitkiezen rekening hou-
dend met de smaak, het temperament, de ziekte, haar profylaxis en 
behandehng. In Fieras geest hoort de dieetkok onder de artsen thuis. 

Tot de negentiende eeuw, d.i. tot de opkomst van de moderne hygi-
enische wetcnschap was de dieetregeling gezondheidszorg en -voor-
zorg. Elke gestudeerde met interesse voor natuurfilozofie moest voor 
zichzelf maar uit de ter beschikking staande geschriften het passende 
dieet opmaken. De arts kon hem daarin bijstaan of voorgaan. maar het 
was meestal een uitzondering. De fundamenten van de voedingsleer 
waren weliswaar van medische oorsprong, doch zij waren sinds de 
oudheid zo onveranderd en gestereotypeerd gebleven, dat zij gemeen-
goed waren van elk die maar de voedingstraktaatjes, in vers of in pro
za, kon lezen. Het was de bedoeling van Fiera er nog een handzaam 
eksemplaar aan toe te voegen, dat gemakkelijk in het gebruik zou zijn. 

Aan zijn mecenas, kardinaal Rearius draagt hij het op, en hij vindt 
een volbloed humanist en jurist, die hij nog in diens laatste levens-
maanden kan aanklampen, ertoe bereid een commendatio te dichten. 
Die commendatio legt de nadruk op de disgeneugten ; maar die huma
nist is ook diplomaat en weet waar de rijkbeladen tafelen staan ; de 
ervaring heeft hem evenwel geleerd dat goed verteren een niet minder 
belangrijke opgave is voor wie een lekker brokje eet. Hij verwijst der-
halve naar Fiera die op een geleerde en kritische wijze voorhoudt hoe 
het dient te geschieden, indien men een hoge top wil scheren. Hij 
brengt er die andere Mantuaan, Virgilius, bij te pas. Mantua geeft de 
toon aan. Baptist Fiera volgt in het spoor van Virgilius, de ene houdt 
er de adem en het leven in, de andere bevordert de harmonic. Zo heb
ben ze beide hun taak te volbrengen. 

In zijn gcschiedenis van de Italiaanse literatuur rangschikt G. Tira
boschi de dieetdichter Fiera tot de « cattivi poeti » (5). Of het nu wel 
zo erg is, zouden wij niet durven onderschrijven. Op enkele vrij korte 
zinrijke en welluidende plaatsen na is de Coena zeker een ruwe, onge-
schaafde plank. W a t wil men. Het is al een belemmering in het vol
brengen van een dichtierlijke prestatie als men van Mantua is en men, 

(5) op, d t Vn, 1351. 
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om zo te zeggen, in het krijt moet treden met niemand minder dan 
de Mantuaanse zwaan zelf. 

Een didaktisch onderwerp leent zich moeizaam tot dichterlijke be-
zieling. Vergihus had het zeker gemakkelijker met de Georgica, waar
van het onderv/erp voor berijming meer geschikt is dan een saaie be
schrijving van vruchten, groenten, vlees- en graansoorten met hun 
biologische voedingswaarde esq. dietische indikaties. J.-B. Fiera had er 
gewis beter aan gedaan zijn dieetboekjc niet in distichons tc schrijven, 
hij had er alles bij te winnen. Nu vergeet men de medische verdienste 
die het heeft, en kijkt men alleen maar naar de onbehouwen verzen. 

* 

De Coena verscheen in 1498, in dat interregnum tussen de algemc-
ne kulturele renaissance die omstreeks 1450 in Europa was begonnen, 
en de medische renaissance die in 1543 zou van start gaan. Het boek
je behoort tot de, meestal korte, geschriften die uit de biologic van dc 
oudheid zijn ontstaan, maar dan toch met een zekere graad van zelf-
standige ordening en van kritisch oordeel werden samengesteld. 

Gelijkaardige werken vindt men wel in voile middclccuwen terug, 
bv. de Hortulus van Walahfried Strabo (9e eeuw), de Macer Floridus 
van Otto van Meung (lOe eeuw), de Physica van de abdis Hildegard 
(omstreeks 1150) en enkele andere; zij zijn een uitzondering in een 
tijd van volkomen antieke traditie. In het voornoemdc interval ziet 
men daarentegen andersgerichte geschriften van de jonge drukpers 
komen, b.v. hoc de Lyonse drukker Antonius Blanchard, in 1528, de 
Anatomia van Mundinus, de Summae Lacticiniorum van Pantaleon, 
en de Cautele Medicorum van Gabriel Zerbi in een band voor uit
gaaf samenbracht. Er is nog de meest typische uitgaaf van het inter
regnum met dc Isagogae in Anatomiam humani Corporis van Beren-
gario da Carpi (Straatsburg 1530). 

Ofschoon zij geen ruitenbrckende vernieuwing inhiclden, waaide 
toch een adem van zelfstandigheid door die korte gewrochten, De 
schrijvers waren zich daarvan wellicht niet zo scherp bewust als wij 
het thans vaststellen, maar de drang tot bevrijding uit het traditiona-
lisme was er, en laat zich zeer duidelijk aanvoelen. 

Wij geloven dat de Coena van Fiera tot dezelfde groep geschriften 
mag gerekend worden. Dc mindcrwaardige kwaliteit van de dichter-
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lijke uitdossing ten spijt, zit er een wetenschappelijke allure in, waar
op het de moeite loont de aandacht te vestigen. 

Resume. 

Jean-Baptistc Ficra dc Mantouc est I'autcur d u n livrc. Coena, datant dc 1498. ct 
dont nous avons repere un second cxemplairc en Belgique. a la Bibliotheque uni-
versitaire de Gand. Get ouvrage, ecrit en vers de qualite mediocre, est un traite de 
dictetique comprenant toutes les substances nutritives d'origine animaie ct vSgetale 
qui pcuvent cntrer dans la composition du menu journalier de Thomme sain et ma-
lade. Place dans le cadre du temps oii cette oeuvre a paru. c'est a dire dans eet 
cspece d'intcrregne entre la renaissance culturelle datant de 1453 et la veritable re
naissance medicale qui prend date en 1543. nous estimons que la Coena peut etre 
regardee comme un indice avant-coureur du grand courant de renovation qui se ma-
nifestera une cinquantaine d'annees plus tard. Le livre partage ce caractere typique 
avec quelques autres qui ont paru vers la raeme epoque ct ne respirent deja plus 
lair traditionaliste qui est le propre du raoyen-age. 
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