
 

waren er maar nissen in de tijd 

  Marjolein Degenaar 

waarin je je verschuilen kon 
waar geen moraal bestond 

geen geheugen ook 
waar je spelen kon 

vrij spelen 

geheime nissen 
waar de tijd stilstond 

verstrikt in lussen 

van oneindig samenzijn 

niet begrensd door hindernissen 

en daarna vergeten, weggewist 
onzichtbaar voor wie erbuiten was 

was de wereld maar zo opgebouwd 
met geheime nissen, buiten alles om 

NISSEN IN DE TIJD 

lommen de gunstige eigenschappen volgens de complexie, de leeftijd, het jaargetijde en de eigenschappen 
van de landstreek. In kolom 14 de meningen van de geleerden erover. In kolom 15 de verkieslijke en hun ei-
genschappen. Daarna maak ik in de 16e plaats voor het simplicium, het enkelvoudige middel, en voor alge-
mene canons van de soorten waarvan sprake is.” 
In 41 canons – een belangrijk deel van de tekst – bespreekt Ibn Butlan algemene aspecten van een groepje 
res non naturales. In de manuscripten staan deze tussen de toelichtingen bij de onderdelen van elke tabel. 
In een vroeg 16e-eeuwse gedrukte kopie zijn ze als een eerste deel voorafgaand aan de tabellen geplaatst. 
“En in de eerste rode ring over het geslacht of de soort die in de buitenste rand zijn vermeld, maar dan naast 
wat de astrologen erover zeiden. En hiertoe orden ik de cirkel en vat alles samen waarvan sprake is.” 

De vijg is de eerste vrucht die wordt besproken. In de tabel hierboven staat, bovengenoemde indeling vol-
gend:  
“Aard: warm en vochtig in de eerste graad. Voorkeur: wit en geschild. Helpt: reinigen de nieren van gruis. 
Schadelijk: veroorzaken winden en zijn dikmakers. Dit is te voorkomen met: zout water en zure siroop. Ze 
be-vorderen: goede sappen. Bij koude complexie.  Voor oude mensen, in de herfst en in koude streken.” 
De toelichting op de tabel voegt eraan toe:  
“De witte vijg is te verkiezen boven de zwarte, wegens de zachtheid ervan en de gelijkmatigheid van de 
warmte ervan en omdat ze moeilijk bederven. Vijgen verwijderen door hun aard afvalstoffen uit de huid die 
luizen er produceren, en die er door koortsen en zweet te gronde gaan. Ze baten niettemin voor de borst, de 
rug, bij vermagering, de nieren, de coïtus, en een slechte geur als gevolg van warmte van de maag.  Ze ver-
minderen zwelling van de milt en als ze worden gemengd met azijn en daarvan een pleister gemaakt wordt 
voor de milt, lossen ze die op. En R[uffus]. heeft gezegd dat ze warm zijn door hun zachtheid en opzwellend 
door hun viscositeit.“ 
In de 13e en de 14e eeuw zijn enkele 
handschriften van de Tacuinum Sanitatis 
verschenen met alleen de tekst uit de ta-
bel en prachtige miniaturen van elk on-
derwerp, een per bladzijde. In een vol-
gende aflevering van mijn nieuwe serie  
vertel ik over de vijg, waarvan beschrij-
vingen met miniaturen in verschillende 
handschriften voorkomen. Ω  

Ibn Butlan, Tacuinum Sanitatis, c. 1450 
BnF Paris, Ms. Latin 9333 

Folio 36 verso: Basilicum citratum 
Folio 37 recto: Fructus mandragore 
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met dank voor de hulp van Jan Bedaux. 
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voor informatie over de rozet in het Arabische 
handschrift. 
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