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HET VERLOOP VAN EVENWICHT 
MENS EN SAMENLEVING IN LAAT
MIDDELEEUWSE HUMORAALTHEORIEËN 
KARINE VAN 'T LAND* 

Middeleeuwse humoraaltheorieën weerspiegelden een visie op de mens en op de samen
leving. Humoraaltheorieën definieerden duidelijk, wat het beste en wat het slechtste 
lichamelijke evenwicht was. Ze beschreven hoe sappen en kwaliteiten zich tot elkaar 
dienden te verhouden. Het gezondste lichaam en de superieure mens stonden tegenover 
de zieke en de zwakke. Humoraaltheorieën veranderden door de eeuwen heen, terwijl 
ze ook naast elkaar werden gebruikt voor verschillende doeleinden. Door hun oordelen 
over gezondheid en ziekte, sterk en zwak, goed en slecht, door hun aandacht voor ver
houdingen en door hun tijd- en milieugebondenheid bieden humoraaltheorieën een 
cultuurgeschiedenis van de mens en zijn relaties. Hier zal een eerste aanzet worden 
gegeven om die geschiedenis voor de late middeleeuwen te verhelderen, met als centrale 
vragen: wie was in laatmiddeleeuwse humoraaltheorieën de beste mens, en welke visie 
op mens en maatschappij blijkt uit die opvatting? 

Eén humoraaltheorie heeft nooit bestaan.' Verschillende groepen gebruikten in 
verschillende tijden op verschillende manieren de concepten 'kwaliteit' en 'humor' om 
verschillende zaken te beschrijven. De term humoraaltheorie wordt hier gebruikt voor 
theorieën die uitgaan van vier kwaliteiten en/of vier humoren, die het evenwicht tussen 

* Faculteit der letteren, Radboud Universiteit Nijmegen. E-mail: K.vantLand^let.ru.nl. De auteur is dank 
verschuldigd aan mw. dr. C.G. Santing en prof. dr. P.G.J.M. Raedts. 

1 Humoraaltheorieën hebben weinig aandacht gekregen van historici. Helder en relatief recent is het artikel 
van V. Nutton, 'Humoralism', in: W.F. Bynum en R. Porter ed., The companion encyclopedia of the history 
of medicine, I (Londen en New York 1994) 281-291. Ook recent zijn U. Reisser, Physiognomik und Aus-
druckstheorie der Renaissance: der Einfluss charakterologischer Lehren auf Kunst und Kunsttheorie des 15. 
und 16. Jahrhunderts (München 1997), vooral voor de iconografische traditie interessant, en J. Bos, 
Reading the soul: the transformation of the classical discourse on character, j^io-i/jo (dissertatie Leiden 
2003), waarin de temperamentenleer als karakterleer in breder verband wordt geschetst. E. Schoner 
beschrijft de ontwikkeling van de antieke humoraaltheorie in Das Viererschema in der antiken 
Humoralpathologie (Wiesbaden 1964). P.G. Ottoson besteedt veel aandacht aan de theorie van de acade
mische laatmiddeleeuwse geneeskunde in Scholastic medicine and philosophy: A study of commentaries on 
Ga/ett's Tegni (ca. 1300-14^0) (Napels 1984) 129-154. D. lacquart publiceerde over de middeleeuwse termi
nologie van humoraaltheorieën in 'De crasis a complexio: note sur le vocabulaire du temperament en 
Latin medieval' in: eadem, La science médicale occidentale entre deux renaissances (Xlle s. - XVe s.) (Alder-
shot 1997), oorspronkelijk in G. Sabbah ed., Textes médicaux latins antiques (Saint-Étienne 1984) 71-76. K. 
Schönfeldt geeft waardevolle informatie over de populaire laatmiddeleeuwse temperamentenleer in Die 
Temperamentenlehre in deutschsprachigen Handschriften des 15. jahrhunderts (dissertatie Heidelberg) 
(Heidelberg 1962). De figuur van de melancholicus uit deze temperamentenleer heeft historici meer 
geboeid. Twee werken uit deze traditie zijn hier van belang. Nog steeds toonaangevend en ook vanwege 
het overzicht van de ontwikkeling van humoraaltheorieën bijzonder waardevol is R. Klibansky, E. 
Panofsky en F. Saxl, Saturn and melancholy: Studies on the history of natural philosophy, religion, and art 
(New York 1964). H. Flashars werk Melancholie und Melancholiker in den medizinischen Theorien der 
Antike (Berlijn 1966) biedt een gedegen overzicht van het denken over melancholie in de oudheid, met 
nuttige uiteenzettingen over humoraaltheorieën. 
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deze kwaliteiten en/of humoren in het menselijk lichaam beschrijven, en die relaties 
tussen de mens en de kosmos definiëren. Omdat bloed in veel humoraaltheorieën gold 
als de beste humor zal dit sap de meeste aandacht krijgen. 

De voornaamste laatmiddeleeuwse humoraaltheorieën waren de populaire tempera
mentenleer en de academisch-medische complexioleer. Een tekst van de Grieks-Romeinse 
arts Galenus zal uitgangspunt zijn voor de analyse van deze theorieën.^ Zijn tekst De 
complexionibus of Over de mengingen had veel invloed op het laatmiddeleeuwse medische 
denken. Hij beschreef er zijn ideeën over kwaliteiten en evenwichten, en definieerde 
duidelijk de beste, gezondste mens. Omdat de tekst in de late middeleeuwen veel 
bestudeerd werd, hebben de verschillen tussen de middeleeuwse theorieën en die van 
Galenus des te meer betekenis. Als achtergrond zal de historische ontwikkeling van 
humoraaltheorieën beknopt worden geschetst. 

Humoraaltheorieën in de oudheid: een beknopt overzicht 
Antieke filosofie en geneeskunde waren de bronnen van de humoraaltheorieën, zoals 
die tot in de negentiende eeuw in Europa toegepast werden. De vroegst bekende 
Westerse natuurfilosofie concentreerde zich op de elementen als verklaring van het 
ontstaan en het wezen van alle materie in de kosmos, en lange tijd heeft men hun voor
beeld gevolgd. De Presocraten of natuurfilosofen formuleerden hun ideeën in de zesde 
en vijfde eeuw voor Christus. Het filosofische succes van elementen, en later, van kwali
teiten, toont hoe men de verscheidenheid in de wereld ervoer als een dekmantel voor 
eenheid. Alle materie zou terug te brengen zijn op dezelfde basisstoffen. Uiteindelijk 
was alles met alles verbonden. 

Natuurfilosofen vonden de oorsprong van de wereld in één of meerdere elementen. 
Thales meende dat de kosmos uit water was ontstaan, Heraclites beschreef de wereld als 
een strijd tussen water en vuur, terwijl Empedocles vier elementen beschreef: aarde, 
water, vuur en lucht. Bloed was volgens Empedocles een menging van alle elementen.-' De 
vier elementen aarde, water, vuur en lucht zijn maatgevend gebleken in latere filosofie. 
Aristoteles voorzag ze van vier kwaliteiten: warm, koud, droog en vochtig. Ieder ele
ment bezat er twee: aarde was koud en droog, water was koud en nat, vuur warm en 
droog, en lucht warm en nat. Ook dit idee heeft grote invloed uitgeoefend op latere 
denkers. Aristoteles beschouwde gezondheid als het resultaat van een juiste verhouding 
van de vier kwaliteiten, en ziekte als een verstoring van die verhouding. Gezondheid en 
ziekte waren in zijn logische traktaat Categoriae voorbeelden van tegenstellingen waar
tussen geen midden bestond. De twee begrippen sloten elkaar uit, zodat er geen glij
dende schaal mogelijk was tussen ziek en gezond."' 

Een enkele tekst uit het Corpus Hippocraticum bepaalde veel van het latere denken 
over humoren. De teksten, toegeschreven aan Hippocrates, zijn opgesteld in de vijfde 
en vierde eeuw voor Christus. Terwijl in de meeste Hippocratische teksten gal en slijm 
centraal stonden, beschreef alleen de tekst Over de natuur van de mens de vier sappen 
bloed, slijm, zwarte gal en gele gal. De tekst splitste de enkelvoudige gal uit andere 
Hippocratische teksten in twee humoren: de gele en de zwarte gal. Bloed werd toe
gevoegd, slijm bleef gehandhaafd. 

2 Galenus, vertaald door P.N. Singer, Galen: Selected works (Oxford 1997) 202-289. 
3 H. King, Greek and Roman medicine (Londen 2001) 8. 
4 Ottoson (n. 1), Scholastic medicine, 167-168. 
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Pas in de latere traditie is Over de natuur van de mens toonaangevend geworden. In de 
vijfde en vierde eeuw voor Christus was er weinig aanleiding om te geloven in een 
eeuwenlange glorieuze opmars van een medische vier-sappenleer. De tekst bevond zich 
tussen een overmaat aan teksten over twee sappen, een enkele over veel sappen, en 
stond naast één tekst die een andere combinatie van vier sappen beschreef. 

De Grieks-Romeinse arts Galenus, die leefde in de tweede eeuw, bracht Aristotelische 
en Hippocratische begrippen samen in zijn breed uitwaaierende oeuvre. De Aristote
lische kwaliteiten warm, koud, droog en vochtig vormden de spil van Galenus' theorie. 
De menging van kwaliteiten, krasis genoemd, bepaalde de toestand of constitutie van het 
menselijk lichaam. In totaal bestonden er negen kraseis: één ideale en acht gebrekkige. 
Galenus onderscheidde vier gebrekkige constituties, waarin één van de vier kwaliteiten 
overheerste. In de vier overige gebrekkige constituties domineerden twee van de vier 
kwaliteiten het evenwicht in het lichaam. 

Galenus had een grote achting voor zijn voorganger Hippocrates en verbond diens 
sappen met de kwaliteiten uit zijn eigen leer. De kwaliteiten bleven echter de belang
rijkste verklarende begrippen in Galenus' teksten. Met zekerheid verklaarde de invloed
rijke arts, dat de sappen uit de tekst Over de natuur van de mens als de juiste beschouwd 
moesten worden. Zij waren afkomstig van de echte Hippocrates. Dat deze theorie uit 
het Corpus Hippocraticum dominant is geworden, is met grote waarschijnlijkheid op 
Galenus' verklaring terug te voeren. Bloed was nu warm en nat, gele gal warm en 
droog, zwarte gal koud en droog, en slijm koud en vochtig. Elementen, humoren en 
sappen vonden elkaar in een medische theorie. 

De beste metts en het beste evenwicht volgens Galenus 
Galenus wist hoe het lichaam van de beste en gezondste mens was samengesteld. Hij 
beschreef hem - want het was natuurlijk een man - glashelder in zijn tekst Over de 
mengingen. De tekst vertoonde sporen van een worsteling met heersende theorieën uit 
zijn tijd. Ook Galenus' humoraaltheorie zelf kende tegenstrijdigheden, hoezeer hij ook 
trachtte eenduidigheid te bereiken. Hoewel in de late middeleeuwen de invloed van 
Galenus groot was, is zijn leer nooit slaafs nagevolgd. Veel van de tegenstrijdigheden en 
problemen van zijn humoraaltheorie bleven lange tijd actueel, en zullen een leidraad 
zijn voor de analyse van de mensvisie van middeleeuwse humoraaltheorieën. 

Galenus onderscheidde in zijn tekst Over de mengingen twee typen evenwichten die 
een lichaam kon bereiken.' Ze werden bepaald door de kwaliteiten warm, koud, vochtig 
en droog. Om de twee vormen van evenwicht te doorgronden, was het van groot belang 
om de ideale, juiste evenwichten te kennen. Galenus besteedde daaraan veel aandacht. 
Het eerste type juist evenwicht was het absoluut juiste evenwicht.* Dit evenwicht kwam 
tot stand, als in een lichaam alle kwaliteiten in precies gelijke verhouding aanwezig 
waren. Volgens Galenus moest dit evenwicht het uitgangspunt zijn voor de diagnosen 
van iedere beginnende arts. Voor een beter begrip van dit theoretische ideaal beschreef 
hij, hoe mensen het ideale evenwicht konden namaken.' Een absolute balans tussen 
heet en koud bereikte men door een hoeveelheid ijs te mengen met precies dezelfde 
hoeveelheid kokend water. Wie dezelfde hoeveelheid droge aarde mengde met water, 

5 De complexionibus, I, 6, Zie de vertaling door Singer (n. 2), Galen, 219-221. 
6 Ibid. 
7 De complexionibus, 1, 9; Singer ed. (n. 2), Galen, 226-227. 
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wist hoe het evenwicht tussen droog en vochtig aanvoelde -
een stevige modder, niet hard en niet zacht. 

Het tweede type evenwicht was afhankelijk van de dier
soort.* Het ideale leeuwenlichaam bijvoorbeeld bezat meer 
warmte en droogte dan koude en vocht. Galenus noemde dit 
ideale, soortafhankelijke evenwicht rechtmatig en vergeleek 
het met justitia. Zoals rechtvaardigheid afhing van de speci
fieke omstandigheden van ieder individueel geval, zo was het 
naar rechtmatigheid juiste evenwicht per soort verschillend. 
Het was eenvoudig om te bepalen welk evenwicht rechtmatig 
juist was. Het individu dat de soortspecifieke functies het best 
uitoefende - in het geval van de leeuw, het dapperst was -
bezat het rechtmatig juiste evenwicht. Alle andere individuen 
uit dezelfde soort konden aan hem worden afgemeten. Het 
dier dat geen rechtmatig juist evenwicht bereikte hoefde daar
om niet ziek te zijn. Als het de soorteigen functies nog bevredi
gend uit kon voeren, was het gezond. Pas als het onevenwicht 
de functies belemmerde, noemde Galenus het dier ziek. 

Voor de mens vielen het rechtmatig juiste en het absoluut 
juiste evenwicht samen.* Mensen vormden de intelligentste 
en beste diersoort. Alleen hun lichamen konden de kwali
teiten in een precies gelijke verhouding bezitten. Ook dan 
was het een ingewikkelde rekensom, omdat ieder orgaan een 
eigen menging van kwaliteiten bezat: het hart was warm, 
zenuwen kouder. Alleen de huid, en dan vooral de huid van 
de handpalm, kon de modderachtige consistentie van de 
ideale absolute menging evenaren.'" De beste handpalmhuid 

kon zowel uitstekend tasten als stevig grijpen." Ze was niet hard en niet zacht, en hield 
het perfecte midden tussen heet en koud. 

Hoe was nu de beste mens, zowel rechtmatig als absoluut juist gemengd? Zijn 
lichaam was vlezig, en had de verhoudingen van het mooiste, best geproportioneerde 
standbeeld.'- De beste mens voerde de menseigen functies optimaal uit, wat betekende 
dat hij buitengewoon intelligent was.'^ Verder bezat de beste mens het perfecte midden 
van vele eigenschappen. Hij was niet harig en niet kaal, niet slapeloos en niet dommelig, 
niet gulzig en niet schraal. Zijn ziel zou een exacte balans bereiken tussen overmoed en 
lafheid, tussen aarzeling en onbesuisdheid, tussen medelijden en jaloezie. Deze mens was 
goedgehumeurd, vrijgevig en wijs, en bezat een optimaal midden van allerlei lichamelijke 
en geestelijke functies."* 

Francesco di Giorgio 
(1439-1501), Stads
plattegrond binnen 
de proporties van het 
menselijk lichaam, 
Trattato d'architettura 
civile e militare. 

8 De complexionibus, I, 6; Singer ed. (n. 2), Galen, 219-221. 
9 Voor Galenus besloeg 'gezondheid' een breder veld dan alleen het absoluut juiste evenwicht van de 

kwaliteiten. De lichamelijke evenwichten van gezonde mensen konden zeker afwijken van de ideale 
verdeling van de kwaliteiten. Deze mensen bezaten echter niet het ideale, gezondste lichaam. Zie hiervoor 
ook paragraaf 8. Ottoson (n. 1), Scholastic Medicine, 165-167. 

10 De complexionibus, I, 9; Singer ed. (n. 2), Galen, 227. 
11 Ibid.; Singer ed. (n. 2), Galen, 229. 
12 Ibid. 
13 Ibid.; Singer ed. (n. 2), Galen, 228. 
14 Ibid.; Singer ed. (n. 2), Galen, 229. 
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Problemen en tegenstrijdigheden in Galenus' theorie 
Galenus verzette zich in zijn tekst Over de mengingen tegen de humoraaltheorieën van 
anderen, en gaf zo een beeld van de ideeën die in zijn tijd leefden. De belangrijkste 
theorieën uit de tijd van Galenus onderkenden vier verschillende mengingen van kwali
teiten in plaats van de negen constituties van Galenus. Dat had belangrijke consequenties 
voor hun ideeën over de ideale menging, die deel uitmaakte van hun vier constituties. 
Zij zagen de warme en vochtige menging als de beste, zonder aandacht voor Galenus' 
menging met absoluut gelijke verhoudingen. 

De wijdst verspreide theorie onder de meest vooraanstaande artsen en filosofen ging uit 
van vier verschillende mengingen." Men kende de koude en droge, de koude en vochtige, 
de warme en droge en de warme en vochtige menging, zo stelde Galenus. Anderen bestre
den deze opvatting, en beweerden dat er slechts twee evenwichten bestonden: het warme 
en droge, en het koude en vochtige evenwicht.'* Warmte zou namelijk al het vocht verte
ren, waardoor een warme en vochtige menging niet in stand kon blijven. Koude kon juist 
geen vocht laten verdampen, waardoor een koude menging onvermijdelijk vochtig werd. 

Galenus was het met geen van beide opvattingen eens. De grootste fout van de andere 
auteurs was, zo meende hij, dat zij zijn ideale menging over het hoofd zagen: niemand 
beschreef de menging met de vier kwaliteiten in een perfecte balans.''' Verder fulmi
neerde hij tegen het enkel beschrijven van disbalansen op basis van twee kwaliteiten 
tegelijk. Galenus kende acht onevenwichten in plaats van vier of twee, omdat hij ook 
dominantie van één kwaliteit erkende.'* 

Auteurs kozen uit hun vier mengingen de warme en vochtige als ideale constitutie, 
die het beste en gezondste lichaam opleverde.'* Galenus verzette zich in het bijzonder 
tegen de volgelingen van Athenaeus van Attalia, die rond 40 na Christus actief was.^° 
Het warme en vochtige lichaam zou volgens hen het beste zijn, omdat het dode lichaam 
droog en koud was. Uitvoerig besprak Galenus dat ook een overmaat aan warmte en 
vocht ziekteverwekkend was. In feite was de combinatie van warmte en vocht zelfs 
uiterst ongezond, omdat het rotting uitlokte.^' 

Veel auteurs vergeleken het beste lichaam met de lente, traditioneel het beste seizoen.-^ 
De voorstanders van het warme en vochtige lichaam meenden dat het voorjaar warm 
en vochtig was. Zelfs Galenus kon niet ontkennen, dat de lente de beste, gezondste tijd 
van het jaar was. Wel bestreed hij dat warmte en vochtigheid haar domineerden. 
Integendeel, de lente was het seizoen waarin alle kwaliteiten in precies gelijke mate 
voorkwamen, net zoals in Galenus' ideale lichaam.^' 

Door Galenus' verzet tegen de populariteit van warmte en vocht maakte hij de status 
van bloed problematisch. Voor hem was bloed het nuttigste en meest specifieke sap. 
Zwarte gal was een afvalproduct van bloed, en daarom een koude en dikke slurrie; gele 
gal was te heet, slijm het koudst en vochtigst.^"* Bloed was warm en vochtig, en de 

15 De complexionibus, I, 2; Singer ed. (n. 2), Galen, 202. 
16 Ibid. 
17 De complexionibus, I, 3; Singer ed. (n. 2), Galen, 206. 
18 De complexionibus, l, 8; Singer ed. (n. 2), Galen, 224. 
19 De complexionibus, 1,3; Singer ed. (n. 2), Galen, 207. 
20 Ibid.; Singer ed. (n. 2), Galen, 208. 
21 De complexionibus, 1, 4; Singer ed. (n. 2), Galen, 212. 
22 Ibid.; Singer ed. (n. 2), Galen, 209. 
23 Ibid.; Singer ed. (n. 2), Galen, 210. 
24 De complexionibus, II, 3; Singer ed. (n. 2), Galen, 246. 
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warme en vochtige mens was een bloedige mens. De voorstanders van het warme en 
vochtige lichaam waren waarschijnlijk adepten van bloed. Met zijn opvatting over 
bloed als nuttigst sloot Galenus onbedoeld aan bij hun opvattingen, en zette hij de deur 
wagenwijd open voor navolgers van de andere theorieën over vier mengingen, met de 
warme en vochtige als beste. Bloed, vochtig en warm, zou zijn status van gezondst en 
best nog lang niet verliezen. 
Ook de opmars van het viertal kon Galenus niet stuiten met zijn theorie over negen 
mengingen. In één van zijn teksten leverde hij zelfs een belangrijke bijdrage aan de 
opkomst van een leer van vier sappen. Galenus vermeldde 'een andere theorie (..), die 
stelt dat de sappen bijdragen aan de morele kwaliteiten en kenmerken van de mens' in 
het commentaar op zijn geliefde Hippocratische tekst Over de natuur van de mens.-^ Hij 
bestreed deze theorie niet, maar wees erop dat die morele kenmerken in feite werden 
bepaald door de krasis, menging van kwaliteiten in het lichaam. Via de kwaliteiten kon 
een sap het karakter van de mens beïnvloeden. 

Op typisch Galenische wijze was geen van deze mensentypen ideaal. Als de sappen 
bijdroegen aan het karakter van de mens, hadden ze maar spaarzaam invloed. De bloe
dige mens was simpel en dwaas, gele gal maakte mensen scherpzinnig en oplettend, 
zwarte gal stevig en stabiel. Slijm had als enige sap geen invloed op het karakter van 
mensen.^* Zelfs de meest polemische arts, die zijn Aristotelische kwaliteiten een bijzon
der warm hart toedroeg, boog hier voor de vier sappen. Dat hun invloed zich via de 
kwaliteiten deed gelden, dat de resulterende mensentypen niet bijster interessant 
waren: het was van weinig belang. In de late oudheid ontwikkelde zich de temperamen
tenleer, die zich baseerde op sappen, en daarvan mensentypen in hun platste vorm afleid
de. Ook de geleerde geneeskunde zou in de loop van de middeleeuwen steeds meer van 
het negental naar het viertal, en van de kwaliteiten naar de humoren opschuiven. 

Humoraaltheorieën van de late middeleeuwen 
In de late middeleeuwen behielden problemen en tegenstrijdigheden uit Galenus' tekst 
Over de mengingen hun kracht. Vier sappen leken te prevaleren boven de negen even
wichten van kwaliteiten. En wie geen negental meer erkende, erkende ook Galenus' 
ideale evenwicht van de vier kwaliteiten niet. De bloedige mens was vaak de beste. 
Ideeën over harmonie en evenwicht verschoven. De rol van viertallen en sappen, de 
plaats van bloed en de ideeën over evenwicht zijn hier uitgangspunt voor een analyse 
van de beste mens in de twee belangrijkste middeleeuwse humoraaltheorieën. 

Twee humoraaltheorieën domineerden in de late middeleeuwen: de populaire tempera
mentenleer en de complexioleer van de geleerde geneeskunde. Veel van de ontwikkelingen 
die de temperamentenleer glashelder toonde, zijn meer verhuld zichtbaar in de academi
sche theorie. De temperamentenleer had een schematisch karakter en was heel geschikt 
om op een eenvoudige manier greep op de werkelijkheid te krijgen.^' De complexioleer 
van de geleerde geneeskunde was juist subtiel en ingewikkeld. Universitaire artsen 
gebruikten de distincties om eindeloos hun scholastieke wetenschap te kunnen bedrijven. 

In de populaire temperamentenleer waren sappen de belangrijkste verklarende factoren. 
Een sap tekende het karakter en de lichamelijke eigenschappen van de mens op een 

25 Geciteerd in Klibansky e.a. (n. 1), Saturn and melancholy, 57-58-
26 Ibid. 
27 Ibid., 114. 
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stereotype wijze. Zo ontstonden vier mensentypen: de sanguinicus of bloedige mens, 
de cholericus of de mens overheerst door gele gal, de melancholicus of de zwartgallige, 
en de phlegmaticus of de mens overheerst door slijm. Het lijkt zeker dat deze leer is 
ontstaan in de late oudheid. Bronnen uit deze tijd zijn echter schaars, en daarom is 
onbekend hoe de temperamentenleer zich ontwikkelde, of op welke wijze zij zich ver
spreidde. Enkele teksten zijn bewaard gebleven, waarin de vier humoren het karakter en 
uiterlijk van de mens bepaalden.^* In de twaalfde eeuw lijkt de temperamentenleer te 
zijn herontdekt, en in de late middeleeuwen werd de leer zeer populair. Ze was het 
onderwerp van tal van traktaten in de volkstaal, figureerde in rijmpjes en dook op in 
populaire kalenders.^* 

De laatmiddeleeuwse academische geneeskunde ontwikkelde een humoraaltheorie 
waarin de kwaliteiten van belang bleven.^" Geleerde medici verwerkten teksten van 
Galenus en Hippocrates. Zij baseerden zich ook op teksten van Arabische auteurs als 
Avicenna (980-1037), die de antieke geschriften van de Griekse geneeskunde al eerder 
hadden vertaald en becommentarieerd. Kwaliteiten bepaalden volgens de universitaire 
artsen het inwendige evenwicht van het menselijk lichaam, dat daarmee vergelijkbaar 
was met de Galenische krasis. Dit evenwicht van de kwaliteiten werd in de middeleeuwse 
Latijnse teksten complexio genoemd.'' De humoraaltheorie van de academische genees
kunde heet hier daarom complexioleer. Ook in deze leer werden de sappen en het viertal 
belangrijker. Tussen de twee uitersten van de schematische, populaire temperamentenleer 
en de geleerde, subtiele geneeskunde ontwikkelden middeleeuwse auteurs allerlei tussen
vormen. 

Viertallen en sappen 
Viertallen en sappen kregen in de middeleeuwen steeds meer gewicht. De populaire 
temperamentenleer ging expliciet uit van viertallen, met als basis de vier humoren 
bloed, slijm, gele gal en zwarte gal. Ook de academische geneeskunde gaf aanzienlijk 
meer aandacht aan de vier humoren dan haar leermeester Galenus ooit bedoeld had. 
Viertallen waren van groot belang in de temperamentenleer. Het startpunt van de theorie 
lag bij de vier humoren, maar de leer verbond die met vele andere viertallen. Alles viel 
samen met alles: de humoren, de kwaliteiten, de elementen, de planeten, de smaken, de 
windstreken en de levensfasen.^^ 

In de loop der eeuwen verschoof binnen de geleerde geneeskunde het negental van 
Galenus steeds meer naar het viertal van de sappen. De Perzische arts Avicenna onder
groef Galenus' negental met verve in zijn grote medische werk, de Canon.^^ In feite 
schafte hij vijf van de negen kraseis af: Avicenna ontdeed Galenus' ideale menging-''* en zijn 
vier enkelvoudige disbalansen van hun gewicht. Hij verzuimde Galenus' ideale menging 
van vier kwaliteiten in zijn Canon te noemen." De mengingen die gedomineerd werden 
door maar één kwaliteit waren volgens Avicenna weinig relevant. De disbalans van één 

28 Ibid., 59-60. 
29 Ibid., 114. 
30 Ottoson (n. 1), Scholastic medicine, 141. 
31 Jacquart (n. 1), 'De crasis a complexio', 72-74. 
32 E. Huizenga, O. Lie en L. Veltman, 'Een wereld van kennis' in: idem ed., Een wereld van kennis. Bloemlezing 

uit de Middelnederlandse artesliteratuur (Hilversum 2002) 21-22. 
33 Ottoson (n. 1), Scholastic medicine, 137-138. 
34 Meer hierover in de paragraaf 'Denken over evenwicht'. 
35 Ottoson (n. 1), Scholastic medicine, 156. 
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kwaliteit zou maar zeer kort aanwezig zijn, zo meende hij. Als één kwaliteit overheerste 
zou er spoedig een andere volgen. Een overmaat aan hitte verteerde al het vocht, zodat 
ook droogte zou ontstaan. Een overmaat aan vocht koelde totdat het lichaam ook te 
koud was. Voor de arts het wist, domineerden er twee kwaliteiten in plaats van één. 

Als er twee kwaliteiten overheersten, kon dat meestal geweten worden aan een over
maat van een sap. Volgens Avicenna was een verstoord evenwicht daarom vaak net zo 
adequaat te beschrijven met een humor als met twee kwaliteiten. Kwaliteiten konden 
door twee typen oorzaken gaan domineren: immateriële en materiële. Als kwaliteiten 
door een invloed van buitenaf in het lichaam in intensiteit toenamen, was dat een oorzaak 
van het immateriële type. In het lichaam van een mens, zittend bij een vuur, nam de 
kwaliteit warmte toe - en daarna de kwaliteit droogte. Meestal echter kregen de kwa
liteiten door een materiële oorzaak binnen in het lichaam de overhand. Dan was er 
sprake van een overmaat van een bepaalde humor.^* 

In de late middeleeuwen volgden geleerde medici Avicenna en de populaire tempera
mentenleer in hun voorkeur voor vier sappen. Artsen duidden hun complexiones steeds 
vaker eenvoudigweg aan met de naam van een sap, zonder de twee kwaliteiten ook maar 
te noemen. De warme en vochtige complexio heette dan sanguinea in plaats van calida 
et humida. In het meer algemene spraakgebruik waren de termen afgeleid van humoren 
zoveel gebruikelijker, dat zelfs de grote Italiaanse geleerde Gentile da Foligno (ti348), 
ze ging gebruiken.''' Een andere beroemde scholasticus, Giacomo da Forh (ti4i4), ver
meldde dat er weliswaar acht verschillende disbalansen bestonden, maar dat het niet 
zo'n grote fout was om er maar vier te vermelden. De vier mengingen die overheerst 
werden door één kwaliteit traden toch nooit aan het licht, en men volgde het gebruik 
van zowel auteurs uit de Oudheid als het vulgus - het gewone volk uit de eigen tijd -
door alleen de tweevoudige te noemen.'* Vier sappen en vier constituties werden zo de 
norm, Galenus' negental een academische wetenswaardigheid. 

Bloed en temperamentenleer 
Bloed kreeg in de middeleeuwse temperamentenleer de centrale positie, die het sap al 
in Galenus' tijd opeiste. De mens beheerst door bloed was de beste - Galenus' felle 
polemiek heeft het tij niet kunnen keren. Waar de Griekse arts de bloedige mens nog 
karakteriseerde als simpel en dwaas, werd hij in de late middeleeuwen het zinnebeeld 
van joyeuze hoofse adel. De temperamentenleer definieerde de sanguinicus, de mens in 
wie bloed domineerde, als een sociabel en aantrekkelijk man. Hij was vrolijk, beminnelijk, 
vrijgevig en evenwichtig. Knap was hij ook: zijn gezicht rood, rozig, of rood-met-wit 
gemengd, en hij bezat een overdaad aan vlees. De sanguinicus lachte en praatte veel en 
had aanleg voor de liefde. Hij was niet laf, maar ook niet buitengewoon vechtlustig. In 
een populair Latijns versje stonden zijn eigenschappen als volgt opgesomd: 

Largus, amans, hilaris, ridens rubeique coloris, 

Cantans, carnosus, satis audax atque benignus.'^ 

36 Ibid., 135-136. 
37 Ibid., 153-
38 'Die primo quod raro inueniuntur complexiones alie in homine a quattuor lapsis composites, scilicet 

sanguinea, cholerica, phlegmatica et melancholica. Et propterea antique et presens vulgus sensualiter 
iudicantes de his que apparent non multum errauerunt de aliis silentes.' Geciteerd ibid., 154. 

39 In vertaling: Vrijgevig, beminnend, vrolijk, lachend en rood van kleur/ Zingend, vlezig, voldoende dap
per en goedaardig. Geciteerd in Klibansky e.a. (n. 1), Saturn and melancholy, 114 noot 145. 
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Een illustratie van de vier temperamenten uit een vijftiende-eeuws getijdenboek. Van links naar rechts 
staan de cholericus, de sanguinicus, de flegmaticus en de melancholicus afgebeeld, met bijbehorende 
attributen, elementen, sterren en dieren. 

Het metrum en de alliteraties maakten het vers makkelijk te onthouden voor enigszins 
geletterde middeleeuwers, en als onderdeel van het Regimen Salernitanum werd het 
wijd verspreid en vroeg in de volkstaal vertaald.•*" 

De sanguinicus stond in verband met de positiefste begrippen uit andere viertallen. 
Zijn planeet was Jupiter, de oppergod. De sanguinicus was een Jupiterskind, en zijn ple
zierige, vrolijke gedrag kreeg de naam 'joviaal'. Jupiter gold als de beschermheer van de 
jacht, zodat de sanguinicus werd afgebeeld als een elegante valkenier.••' Smaken hoor
den bij ieder type. Sanguis, zo schreef Isidorus van Sevilla, kwam van het woord suavis 
of zoet, en dit verklaarde dat sanguinici dulces et blandi, zoet en vriendelijk waren.''^ 
Windstreken werden bij het schema betrokken. De sanguinicus hoorde bij het oosten, 
de windstreek waar de zon opkomt, die volgens de Griekse geneeskunde precies even 
heilzaam was als de lente ideaal.'*' En ook die lente was verbonden met bloed, geheel 
tegen Galenus' opvattingen in. 

De vrijgevige, weldoorvoede, elegante, vrolijke, jagende sanguinicus werd een proto
type van de hoofse adel. Chaucer beschreef zijn/ranfc/in of landeigenaar als volgt: 

A sanguine man, high-coloured and benign 

He loved a morning sop of cake in wine 

He lived for pleasure and had always done 

For he was Epicurus' very son (...) 

As noted as Saint Julian was for bounty, 

He made his household free for all the country (...) 

His house was never short of bake-meat pies, 

Of fish and flesh, and these in such supplies 

It positively snowed with meat and drink 

And all the dainties that a man could think.*'' 

40 Klibansky e.a. (n. 1), Saturn and melancholy, 114-115. 
41 Schönfeldt (n. 1), Die Temperamentenlehre, 82. 
42 Klibansky e.a. (n. 1), Saturn and melancholy, 66. 
43 Flashar (n. 1), Melancholie und Melancholiker, 24. 
44 Moderne vertaling door N. Coghill: Geoffrey Chaucer, Canterbury tales (Londen 1977) 12. Middelengelse 

tekst uit J.M. Manly en E. Rickert ed., The text of the Canterbury tales studied on the basis of all known 
manuscripts (8 din., Chicago 1940) III, The prologue, regels 331-346, p. 16-17. 
'Of his complexioun he was sanwyn 
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Het sanguinische leven lijkt een ideaal van een samenleving waar schaarste normaal is, 
waar men droomt van luilekkerland en van milde leiders. 

De andere drie temperamenten werden minder positief gekarakteriseerd. De melancho
licus, de mens gedomineerd door zwarte gal, was in alles de tegenpool van de sanguinicus. 
De droge, koude zwarte gal stond loodrecht tegenover het warme en vochtige bloed. Hij 
was het slechtste, ongezondste type van de vier, en vertoonde veel gelijkenis met de 
melancholische zieke uit de medische traktaten.'*' De melancholicus was treurig, 
mensenschuw, hebzuchtig, jaloers en bang. Hij wantrouwde zijn vrienden en verwanten 
en vertoonde de neiging te stelen. Melancholici hadden een vies en lelijk uiterlijk. Ze 
waren mager en hadden een zwartige, groezelige huid. De melancholicus werd af
gebeeld als geleerde klerk of als monnik: geleerd, treurig, afkerig van mensen en de 
wereld. Theologische auteurs vatten dit soms op als een geuzennaam. Zo schreef Hugo 
van Folieto aan het eind van zijn Medicina animae. 'Met bloed verwerft u de zoetheid 
van de liefde? Welnu, met zwartgalligheid treurt u om de zonden van de ziel!''** 

Cholerici werden overheerst door de felheid van droge en hete gal. Zij waren op
vliegend, driftig, listig en dapper, met een mager lichaam en grote ogen.''^ Waar de 
sanguinicus de milde, hoofse adel symboliseerde, stond de cholericus model voor de 
vechtende adel, voor roofridders, of voor de soldaat in het algemeen. Hij incorporeerde 
de woede van de adel, terwijl de sanguinicus de adellijke liefde vertegenwoordigde. 

Phlegmatici bezaten een overmaat aan koud en nat slijm, wat zich in hun lichaam 
toonde als een grote hoeveelheid bleek, zacht vlees. Zij waren traag, slaperig, vrouwelijk 
en weinig actief*** Over het algemeen beschreef de temperamentenleer alleen mannen. 
Vrouwen waren, zo wist men uit de medische theorie, kouder en natter dan mannen. 
De phlegmaticus werd afgebeeld als koopman. Hij was naar antieke en middeleeuwse 
begrippen iemand die niets deed - niets maakte, geen akkerbouw bedreef - maar de 
producten van anderen simpelweg ergens anders heenbracht en daarmee rijk werd. De 
overdaad aan wit, lui vlees paste uitstekend bij deze levenswijze. 

Temperamenten geven een fascinerende blik op het middeleeuwse mensbeeld. 
Ze tonen een sterke voorkeur voor de ongecompliceerde, vreedzame welvaart van de 
sanguinische hoveling. Vrolijkheid, welbespraaktheid, succes in de liefde: het waren 
kennelijk in een brede kring gedeelde idealen. De beste mens was door en door seculier 
en altijd samen met anderen. De minst gewaardeerde mens was de geleerde of de reli
gieuze, die zijn leven in afzondering en stilte doorbracht. Ook de onberekenbare woede 
van soldaten en het geslepen nietsdoen van kooplieden kregen geen hoge waardering in 
de temperamentenleer. De middeleeuwse mensheid viel in de temperamentenleer in 

Wel loued he by the niorwe a sop in wyn 
To lyuen in delyt was euere his wone 
For he was Epicurus owene sone (...) 
An housholdere and that a greet was he 
Seint lulyan he was in his contree (...) 
Withoute bake mete was neuere his hous 
Of fissh and flessh and that so plenteous 
It snewed in his hous of mete and drynke 
Of alle deyntees that men koude thynke' 

45 Klibansky e.a. (n. i), Saturn and melancholy, 65. 
46 Geciteerd in: ibid., 109. 
47 Schönfeldt (n. 1), Die Temperamentenlehre, 57-59. 
48 Ibid., 52-53. 
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vier delen uiteen. De zoetheid en zinnelijkheid van de sanguinicus triomfeerden in deze 
wereldlijke theorie. 

Bloed en geleerdheid 
Het populaire beeld van bloed in de temperamentenleer miste zijn invloed niet op 
middeleeuwse geleerde teksten, zowel medische als niet-medische. De sanguinicus als 
beste mens kwam terug in niet-medische teksten. En hoewel de sanguinicus ver af 
stond van de Galenische leer, beschreven ook geleerde medische auteurs de welvarende, 
overdadige levensstijl van de bloedige man. Zij interpreteerden deze echter als ziek
makend. 

Niet-medische auteurs waren meestal op de hoogte van Galenus' ideale evenwicht, 
maar verwarden dit gemakkelijk met de balans van de superieure sanguinicus. Veel 
auteurs van traktaten over de temperamentenleer gebruikten de termen complexio 
sanguinea en complexio temperata als gelijkwaardig. Ze wisselden ze gemakkelijk voor 
elkaar in.'** De twaalfde-eeuwse filosoof Willem van Conches stelde in zijn werk Philo-
sophia het sanguinische temperament gelijk aan het evenwicht van de vier kwaliteiten. 
Hij beschreef hoe God alle dieren schiep met een bepaald temperament - cholerisch, 
melancholisch, of phlegmatisch - maar dat alleen Adam sanguinicus was. Deze lichame
lijke gesteldheid, zo schreef Willem, was de ideale, omdat de mens van nature warm en 
vochtig was, en omdat dan de vier kwaliteiten gelijkelijk waren verdeeld.'" 

Noties over de populaire sanguinicus sijpelden ook teksten van geleerde medici in. 
De artsen konden zijn figuur niet ontlopen, maar stonden ambivalent tegenover deze 
mens gedomineerd door het warme en vochtige sap. Voor hen was matigheid een 
belangrijk principe, ook waar het bloed betrof. De overdaad waarmee de populaire san
guinicus werd geassocieerd beschouwden zij als een bedreiging voor de gezondheid. In 
navolging van Galenus beschouwden ze de humor bloed wel als de beste en gezondste 
van de vier sappen. Vochtige warmte was nodig voor leven en groei. Geleerde artsen 
zagen de humor bloed daarom in principe als mild, groeizaam en gezond. 

Een overmaat aan warmte echter, zowel vochtige als droge, was ongezond. Deze hitte 
was fel en verschroeiend. Ze kon heftige ziekte veroorzaken, met veel pus, roodheid en 
verhitte weefsels. Het middeleeuwse enthousiasme voor aderlaten spiegelde de angst 
voor overtollig bloed. Juist dit vochtige, warme sap zou gemakkelijk gaan rotten. 
Bedorven bloed gold als vergif. Een teveel aan bloed kon zich ophopen in verborgen 
plaatsen van het lichaam, daar bederven en de mens vergiftigen. Hoe leger men het 
lichaam maakte met aderlatingen, hoe minder kans op ziekte. Naast kunstmatig ader
laten werden ook neusbloedingen, menstruatiebloedingen en bloedingen van aambeien 
als heilzaam en noodzakelijk beschouwd. 

De populaire sanguinicus kwam door deze preoccupatie met leegte op een wat ver
wrongen wijze terug in medische teksten. Artsen beschreven de welvarende, overvolle 
mens met de ziekteverschijnselen die bij zijn leefstijl hoorden. Avicenna verenigde in 
zijn Leerdicht kenmerken van de sanguinicus met tekenen van bloedige ziekte: 

49 Klibansky e.a. (n. i), Saturn and melancholy, loo. 
50 'Homo naturaliter calidus et humidus, et inter quattuor qualitates temperatus; sed quia corrumpitur 

natura, contingit illas in aliquo intendi et remitti. (..) Sin autem intensa sit siccitas, remissus calor, 
melancholicus. Sin vero aequaliter insunt, dicitur sanguineus' Philosophia IV 20. Geciteerd in Klibansky 
e.a. (n. 1), Saturn and melancholy, 102-103. 
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Indien van alle lichaamssappen het bloed de overhand heeft, treden slaap en hoofdpijn op de 

voorgrond, 

zijn de bloedvaten gezwollen en rood, het denkvermogen weerbarstig, (..) 

zucht naar een leven van welzijn, dromen, verschillende geneugten, kleurigheid van het bestaan, 

vrolijkheid, 

jeuk tot bloedens toe, ongebruikelijke roodheid van de ogen, 

zweren en etterbuilen, suikerzoete dromen.'' 

Avicenna's bloedige zieke was met zijn zoete dromen en zijn zucht naar welzijn en vro
lijkheid een karikatuur van de sanguinicus uit de temperamentenleer. Lichamelijk leed 
hij aan de onaangenaamheden van een overmaat aan bloed, zoals aan zweren en etter-
bulten. 
De Vlaamse chirurg Jan Yperman (fca. 1330) beschreef de sanguinicus in zijn handboek 
als een welvarend persoon met ziekelijke kenmerken: 

Dit siin lekene vanden sangwijn dat sün die gene die van bloede siin ende sün wel ghevleescht ende 
vet ende wel gevarwt rood. ende heeft den mont zoete, ende hi heeft puusten vol etters, ende hi heeft 
die orine root ende dicke. ende van jongen jaren onder .30. Ende spise eet hi dewelke siin voetsel es 
bi gewoenten. alse goet vleesch goet broot. ende dies gelike ende drinct goeden dranc alse goeden 
wiin. dit siin alle takene dat hi es van bloede.'' 

De sanguinicus was een jonge man met veel rood vlees en een zoete mond, die gewend 
was goed en duur te eten. De overdaad veroorzaakte zijn overmaat aan bloed, wat etter
puisten en afwijkende urine gaf. De figuur van de sanguinicus versmolt zo met de 
Galenische geneeskunde. De welvaart, die hem in de populaire temperamentenleer zo 
geliefd maakte, bleef in de medische teksten centraal staan. 

Denken over evenwicht 
De verschuiving naar viertallen en bloed veranderde de betekenis van het evenwicht in 
middeleeuwse humoraaltheorieën. In de temperamentenleer was de Galenische voor
keur voor een absolute balans ingeruild voor een heldere hiërarchie van de sappen. Ook 
het medische denken over evenwichten veranderde in de late middeleeuwen. Geleerde 
artsen hadden weinig belangstelling voor Galenus' ideale balans. De Galenische termi
nologie van precies gelijke hoeveelheden, van een absoluut juist evenwicht verdween 
grotendeels. In plaats daarvan beschreven medici de lichamelijke balans in termen van 
maat, regel en verhouding. Deze terminologie nodigde uit om kwaliteiten en sappen in 
een hiërarchische verhouding te plaatsen, die aansloot bij de rangorde van de tempera
mentenleer. 

Galenus' ideale evenwicht, waarin de vier kwaliteiten in absoluut gelijke verhoudingen 
aanwezig waren, verloor zijn gewicht en zijn inhoud zelfs in de middeleeuwse acade
mische geneeskunde. Artsen hielden zich bezig met alle mensen, niet met de beste. Dat 
volgens Galenus iedere arts moest beginnen met een studie van het perfecte evenwicht 
werd gemakkelijk vergeten. Een opmerking van Gentile da Foligno toont hoever de ideale 

51 Avicenna, vertaald door M.M.J. Reyners, Leerdicht der geneeskunst (Meppel en Amsterdam 1991) IV, 525-
532, p. 87-88. 

52 E.C. van Leersum ed.. De ''Cyrurgie" van meester Jan Yperman. Naar de handschriften van Brussel, 
Cambridge, Genten Londen (Leiden 1912) 61-62. 
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balans van geleerde medici afstond. Hij stelde zich voor, dat Galenus' beste mens in 
getemperde regio's ver weg en lang geleden voorkwam: in de gebieden waar Galenus en 
Hippocrates zelf hadden gewoond." 

Medici definieerden hun ideeën over evenwicht in debatten over het begrip gezondheid. 
Was een mens alleen gezond als hij het perfecte evenwicht tussen de vier kwaliteiten bezat, 
zoals Aristoteles meende, of was er een breder veld van evenwichten die de mens 
gezond maakten? Galenus stond het laatste voor - alleen de beste mens was volgens 
hem perfect gebalanceerd. Overige stervelingen waren gezond als zij een menging beza
ten, waarmee zij hun normale functies naar tevredenheid konden uitoefenen. De 
meeste laatmiddeleeuwse medici volgden zijn oordeel. De Italiaanse medicus Pietro 
Torrigiano de' Torrigiani (tea. 1320) zette uiteen, dat geneeskunde alleen nog zieke 
Hchamen zou kennen bij Aristoteles' absolute definitie van gezondheid. Dat was absurd, 
en daarom definieerde hij gezondheid als de toestand waarin geen functies gestoord 
waren.'•• Gentile da Foligno gaf de voortdurende veranderingen in het lichaam van 
gezonde mensen als reden voor een bredere definitie van gezondheid. Als gezondheid 
maar in één evenwicht aanwezig zou zijn, zou men hooguit gezonde momenten mee 
kunnen maken." 

De voorkeur voor de menging gerelateerd aan functie kon de positie van de gezonde 
sanguinicus versterken. Als Galenus' ideale evenwicht feitelijk alleen theoretische 
waarde had, kwam er meer ruimte voor de relatieve gezondheid van bloed. Pietro d'Abano 
(ti3i5) toonde in zijn Conciliator hoe sanguinicus en ideaal evenwicht zich tot elkaar 
verhielden in de glijdende schaal van beste mens, via gezondheid naar ziekte. Hij stelde 
verschillende gezondheden voor in een cirkeldiagram. Centraal stond de absoluut even
wichtige complexio, daarna verschillende graden van gezondheid 'naar rechtmatigheid', en 
vervolgens de vier tweevoudige onevenwichten, aangeduid met de corresponderende 
humoren. De gezondste van de vier was de complexio sanguinea, de ongezondste de com
plexio melancholica.^^ 

De verhouding van kwaliteiten of sappen was voor een aan functie gerelateerde 
menging veel minder vast voorgeschreven dan voor Galenus' ideale menging. Waar 
Galenus voortdurend de menging van vier gelijke hoeveelheden kwaliteiten in het men
senlichaam benadrukte, spraken laatmiddeleeuwse artsen in het vage over 'juiste ver
houdingen'. Avicenna beschreef een dergelijk evenwicht als volgt: 

Men spreekt van een evenwichtig temperament wanneer de vier eigenschappen samen vertegen

woordigd zijn. 

Ze zijn aanwezig in de mens volgens zekere verhoudingen die tot regel en maat dienen.'' 

53 'Amplius, reperiuntur talia corpora in regionibus temperatis, sicut in regionibus Hippocratis et Galeni 
fuit..' Geciteerd in: Ottoson (n. 1), Scholastic medicine, 164. 

54 '..sed dicamus etiam illa esse sana, quae sensibiliter non habent operat iones laesas. Si enim non ita 
diceremus, tune scientia medicinae esset de corporibus semper aegris, quod esset absurdum et contra 
diffmitionem medicinae.' Geciteerd in; Ottoson (n. 1), Scholastic medicine, 163. 

55 'Ad rationes dicendum quod sanitas opt ima et punctualis et pe rmanens non reperitur, quia semper 
homo variatur, sed lata reperitur, quocunque enim instanti concesso quod aliqua operatic fit in puncto 
optimalis, statim sit permutatio et non durat.' Geciteerd in: Ottoson (n. 1), Scholastic medicine, 165. 

56 Ottoson (n. 1), Scholastic medicine, 148. 
57 Avicenna (n. 51), Leerdicht, 38,39. 
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'Regel' en 'maat' vervingen Galenus' idee van de ideale balans. Hoe de verhoudingen 
tussen de sappen of kwaliteiten precies waren lieten middeleeuwse medici in het 
midden. Zeker mochten de sappen of kwaliteiten hun maat niet te buiten gaan voor een 
goed evenwicht, en ook moesten zij binnen natuurlijke banen blijven.'* Maar hoe die 
maat was, of welke grenzen de natuurlijke banen omvatten? Door deze onduidelijkheid 
kon het absolute gelijkheidsprincipe van Galenus plaatsmaken voor een evenwicht dat 
bepaald was door de juiste krachtsverhoudingen, waarin ieder sap zijn plaats kende. 

Sappen en maatschappelijke verhoudingen 
Niet alleen rond de temperamenten verenigden zich ideeën over de middeleeuwse 
maatschappij met medische theorie en ideeën over het lichaam. Sappen die hun plaats 
kenden, in medische zin, werden gemakkelijk een beeld voor menselijke verhoudingen. 
De vergelijking tussen het lichaam en de maatschappij kwam niet uit de lucht vallen. 
Theoretici van politiek en maatschappij maakten al eeuwenlang gebruik van de meta
foor van de 'body politic': de verbeelding van de gemeenschap als een lichaam, waarvan 
de delen verschillende functies uitoefenden.'* 

De bekendste middeleeuwse vertolking van het maatschappelijke lichaam is van de 
hand van Johannes van Salisbury (t ca. 1180), in zijn Policraticus. Het hoofd was te ver
gelijken met de heerser van de staat, de oren, ogen en mond met de rechters en gouver
neurs, de handen met soldaten, de schatbewaarders met de maag en ingewanden, en de 
voeten met de boeren, die voor eeuwig aan de aarde waren verbonden. Johannes van 
Salisbury beargumenteerde uitvoerig welke lessen te trekken waren uit deze verge
lijking. De heerser moest bijvoorbeeld zorg dragen voor het welzijn van boeren, want 
wat stelde een staat blootsvoets nog voor?*" 

Sappen en humoren leenden zich ook voor een verbeelding van de evenwichtige 
staat, waarin alle onderdelen de juiste maat houden, of juist van de zieke staat, die ten 
onder gaat aan de overmaat van één sap. Een Middelengels versje uit de laat veertiende, 
vroeg vijftiende eeuw propageerde na de Peasants' Revolts vrede tussen de 'sappen' van 
de staat. Een koninkrijk in goede staat was als een gezonde, sterke man: niemand zou 
hem durven belagen. Als echter zijn sappen in conflict met elkaar raakten, werd hij ziek 
en zwak, een gemakkelijke prooi voor zijn tegenstanders. 

I likne a kyngdom in good astate 

To stalworthe man, myghty in hele. 

He is myghty, with a-nother to dele. 

Yif eche of his lymes with other debate, 

58 In twee Salernitaanse teksten kwam dit duidelijk naar voren. De tekst De aegritudinum curatione stelde 
dat de humoren voor een gematigd, gezond evenwicht hun juiste maat moesten houden en hun natu
urlijke banen niet te buiten mochten gaan: '..Et quatuor vero humoribus humanam constituitur corpus, 
et secundum eorum alterationes immutantur. Si quidem corpus in moderantia et sanitate constitit 
quamdiu humores in eo contenti secundum modum se habent et non excedunt naturalem cursum.' Ook 
in de tekst De quatuor humoribus mochten de sappen voor een gezonde, eeuwigdurende balans hun juiste 
maat niet overschrijden: 'Quatuor humores sunt in humano corpore, idest sanguis, phlegma, cholera 
rubea, cholera nigra. Hi humores sunt commixti, quibus, si mensuram non excesserint, perpetua sanitas 
est hominibus.' Geciteerd in Ottoson (n. 1), Scholastic medicine, 157. 

59 C.J. Nedermann en K. Langdon Forhan, Medieval political theory —a reader. The quest for the body politic, 
uoo-1400 (Londen 1993); C. Rawcliffe, Medicine & society in later medieval England (Londen 1995) 43-46. 

60 Nedermann en Forhan, Medieval political theory, 30-60. 
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He waxeth syk, for flesch is frêle. 
His enemys wayte erly and late, 
In his feblenesse, on hym to stele.''' 

In een latere tekst laat de humanist Thomas Starkey (ti538) een echo horen van de 
superieure sanguinicus. Een bespreking van de verschillende temperamenten die een 
staat kon hebben, besluit hij met een vergelijking met de sanguinische complexio. In de 
geneeskunde is die het best voor het behoud van de gezondheid; evenzo is de staat waar 
een prins heerst, één die is gekozen vanwege zijn verdiensten, het best af: 

How be hyt, as of physycyonys the sanguyn complexyon ys gugyd of ther chefe and best for the 

mayntenance of helthe of the body, so the state of a prynce, where as he ys chosen by fre electyon 

most worthy to rule, ys, among the other, chefe and pryncypal jugyd of wyse men for the maynten

ance and long contynuance of this commyn wele...''-

De staat als sanguinicus werd echter niet door iedere auteur als superieur of zelfs maar 
positief beschreven. Het symbool van de welvarende hoveling, de jeugdige prins, kon 
associaties oproepen met overdaad en uitwassen. De vijftiende-eeuwse filosoof Nicolaas 
Cusanus karakteriseerde de sanguinicus op deze wijze in zijn vroege werk De concor-
dantia catholica. Hij vergeleek daarin de staat met een lichaam waarin ziekte uit kon 
breken. Een teveel aan bloed veroorzaakte sanguinische praalzucht, excessen en los
bandigheid, wat de toestand van het land zeker niet ten goede zou komen. De overige 
temperamenten benadeelden de staat echter evenzeer. De cholerische staat zou ten 
onder gaan aan oorlogen en schisma's, terwijl de melancholische geschaad werd door 
een overmaat aan hebzucht, en aan het bedrog en diefstal dat die met zich meebracht. 
De phlegmatische staat ten slotte kenmerkte zich door het gebrek aan ijver van haar in
woners: ze spanden zich noch in om hun dagelijks brood te verdienen, noch om hun 
vaderland te verdedigen.*' 

In medische teksten kunnen vergelijkingen tussen het lichaam en de maatschappij 
ook gevonden worden. Avicenna stelde bijvoorbeeld, dat de vingertoppen van de mens 
als een rechter zijn. Zijn vijftiende-eeuwse commentator Jacques Despars verduidelijkte 
dat vingertoppen, als meest getemperde en uitgebalanceerde deel van het lichaam, het 
best met de tast konden oordelen. Zo hoorde een rechter tot een rechtvaardig oordeel 
te komen, zonder vooringenomen naar de ene of de andere partij over te hellen.*"* Ook 
zonder dat expliciet met de maatschappij werd vergeleken, definieerde de medische 
wetenschap hiërarchische, semi-maatschappelijke verhoudingen tussen verschillende 
lichaamsdelen. Men benoemde organen als principaal: de hersenen, het hart, de lever 
en de testikels. Daarvan konden het hart of de hersenen als soeverein worden gezien. 

61 Geciteerd in C. Rawcliffe (n. 59), Medicine & Society, 44. 
62 Geciteerd ibid., 44. 
63 '...vel propter abundantem avaritiosam melancoliam, quae pestes in corpus seminavit varias, usurani, 

fraudes, deceptiones, furta, rapinas et omnes eas artes (...), vel si ex colericis dissidiis, bellis, discision-
ibus et divisionibus, aut sanguineis pompositatibus, luxuriis, comessationibus et similibus, aut flegmati-
cis acediositatibus in cunctis bonis operibus, et lucrandi victus causa, et ob patriae tutelam laboribus...' 
Geciteerd in: Klibansky e.a. (n. 1), Saturn and melancholy, 119-120. 

64 Jacques Despars, commentaar op Canon 1.1.3.1, Hic merito inscribi potens vite liber corporalis Albohali 
abynceni canonis (Venetië 1503): 'Ex hoc insert corelarium quod extremitates digitorum sunt quasi 
iudices per naturam constituti quantitatum tactualium. Idoneus enim iudex equaliter se habere debet ad 
unamquamque extremitatuni et non declinare magis ad unam quam ad aliam...' 
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Deze organen waren edel, en ver verheven boven bijvoorbeeld de nutritieve organen als 
de maag, die zich bezig hielden met spijsvertering.*' 

Net als auteurs over de staat gebruikten medici de vergelijking tussen humoren en de 
maatschappij, tussen het evenwicht van de sappen en de gezonde samenleving. Een 
voorbeeld van de krachtsverhouding der sappen is de zeer originele humoraaltheorie van 
Hildegard van Bingen (tii79) in haar werk Causae et curae, hier geciteerd in Engelse ver
taling: 

The Humors. 

There are four humours. The two dominating ones are named phlegm, and the two that come after 

them are named slime. (..) The stronger humors surpass the weaker because of their excess, and the 

weaker humors have a moderating influence on this excess by their weakness. A person in such a 

state finds himself in peace. However, whenever any humor increases beyond its proper amount, the 

person is in danger. (..) If such a slime spreads out excessively in a person, his remaining humors 

cannot remain in peace..(..) If the dry humor is stronger in a certain person than the moist, or the 

moist humor than the foamy and the lukewarm, than the dry phlegm is like a lady and the moist like 

a servant, and the foamy and lukewarm ones are like two smaller slimy servants standing in the 

background.'* 

Hildegard achtte overheersende sappen noodzakelijk voor een gezond lichaam, terwijl 
zwakkere sappen door hun zwakte de sterkere zouden matigen. Als zwakkere sappen te 
sterk werden, brak er een heilloze strijd uit in het lichaam. De auteur vergeleek de strij
dende sappen met de verhoudingen tussen mensen. Zij noemde het sterkste sap een 
dame, het één na sterkste een dienaar en de zwakste onderdienaren. 

Ook in de academische geneeskunde zijn er voorbeelden van kwaliteiten die hun 
plaats moesten kennen. Ze kwamen naar voren in vergelijkingen tussen het lichaam en 
de maatschappij. De verborgen hiërarchie van het evenwicht naar regel en naar maat 
kon expliciet worden dankzij de relaties tussen mensen. Torrigiano vergeleek de juiste 
verhouding van de kwaliteiten - een frase die in de fragmenten hierboven telkens her
haald wordt - met de hiërarchische verhoudingen in een Italiaanse stadstaat. Hij had 
daarbij het lichamelijk evenwicht voor ogen, waarin de functies de mate van gezond
heid bepaalden. Burgers verhielden zich tot elkaar in aanzien, zo meende Torrigiano, 
zoals zij zich tot elkaar verhielden in hun middelen om eer te verwerven. Wie meer 
aanzien had dan de anderen, hoorde dat in een rechtvaardige stadstaat te baseren op 
een overmaat aan middelen tot eer. Precies zo verhielden de verschillende kwaliteiten 
zich tot elkaar in het menselijk lichaam, al naar gelang van de functies die het lichaam 
uit zou voeren.*' Torrigiano spon de vergelijking verder uit om de idee van ziekte te 
verduidelijken. De verhoudingen tussen de burgers van de stadstaat raakten verstoord, 
wanneer gelijken in aanzien ongelijk waren in middelen tot eer, of wanneer ongelijken 

65 M.-Chr. Pouchelle, The body and surgery in the Middle Ages (Cambridge 1990) 118-121. 
66 Geciteerd in: J. Radden ed.. The nature of melancholy: from Aristotle to Kristeva (Oxford 2000) 82. Helaas 

was geen Latijnse editie van Causae et cî roe beschikbaar. 
67 'Sicut ergo ciues se habent adinuicem in dignitate, ita se habent ad mensuram honoris, et quantum 

superat unus alium in dignitate, per iustitiam stare debet in mensura honoris, est ergo iustum de honore, 
quod adaequetur dignitati cuiuslibet. Similiter calidum, frigidum, humidum, et siccum, quae sunt in 
complexione hominis, aliquater se habent ad opus eius..' Geciteerd in Ottoson (n. i). Scholastic medicine, 
151. 
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in aanzien gelijk waren in middelen tot eer. Dan zouden er gevechten en beschuldigingen 
ontstaan. Op dezelfde manier kon het lichaam ziek en vermoeid raken, als de com
plexio niet in verhouding stond tot de functies van het lichaam. Een complexio waarin 
minder of juist meer van de benodigde kwaliteiten aanwezig waren, kon zeker niet 
rechtvaardig genoemd worden.** 

Torrigiano's tekst bracht alle hierboven genoemde elementen samen. Door de nadruk 
op het aan functie gerelateerde evenwicht kon hij Galenus' exacte balans loslaten. Hij 
sprak van verhouding en maat. Dankzij de vergelijking met de menselijke verhoudingen 
in de stadstaat wordt duidelijk, hoezeer deze verhouding en maat zwanger waren van 
hiërarchie - een hiërarchie die in de temperamentenleer glashelder was. 

Conclusie 
Humoraaltheorieën in de late middeleeuwen weerspiegelden een intens verlangen naar 
een vreedzame, stabiele samenleving. In hun preoccupaties, woordkeus en vergelijkingen 
klonk de overtuiging, dat men deze samenleving alleen kon bereiken met een stabiele, 
rechtvaardige hiërarchie. De mens zag men als een onafscheidbaar deel van een vlecht
werk van relaties. 

De beste mens van de temperamentenleer was de vreedzame, vrijgevige machthebber, 
die een goede kans bood op een rustig en welvarend bewind. Hij was door zijn gehele 
karakter en verschijning voorbestemd om de relaties met de mensen om hem heen te 
bestendigen. Knap, goedlachs, graag pratend en zingend werd hij het middelpunt van 
ieder gezelschap. Zijn rijkdom deelde hij met iedereen. Zoals hij liefde opwekte in zijn 
vrienden en onderdanen, zo wekte hij liefde op in vrouwen. De sanguinicus was dan 
ook zeer bedreven in het onderhouden van intermenselijke relaties met een meer vleselijk 
karakter. 

In dezelfde temperamentenleer was de melancholicus de slechtste mens. Hij was in 
alles de tegenpool van de sanguinicus en onttrok zich aan het vlechtwerk van de 
samenleving. Zelfs de banden met familie en vrienden hield hij maar met moeite in 
stand door zijn wantrouwige, sombere, jaloerse en gierige aard. Met zijn schraalheid en 
zijn vieze, lelijke uiterlijk stootte hij anderen af. Hij hield zich liever met boeken bezig 
dan met mensen. 

De gezonde mens van de laatmiddeleeuwse geleerde geneeskunde bezat sappen en 
kwaliteiten die zich geruisloos in een hiërarchie voegden. De kans op strijd en onrust -
ziekte - was dan minimaal. Geleerde medici lieten Galenus' fascinatie voor de allerbeste 
mens los en verschoven daarmee hun gehele interpretatie van zijn humoraaltheorie. 
Hun complexioleer ontwikkelden zij in een ingewikkelde interactie met de populaire 
temperamentenleer. Galenus' negen complexiones wisselden zij in de praktijk van het 
medisch denken in voor de vier sappen van het vulgus. Allerlei noties van hiërarchie en 
mensentypen drongen zo hun geleerde teksten binnen. Galenus' ene, ideale verhouding 
van kwaliteiten negeerden zij zoveel mogelijk. De academische artsen interesseerden 
zich veel meer voor de regel en de maat, voor ongedefinieerde gezonde verhoudingen 
van kwaliteiten en sappen. De mens met een dergelijke menging kon zijn functies goed 

68 'Et sicut inter ciues, quando aequales in dignitate inaequaliter, aut inaequales aequaliter honore partici
pant, fiunt pugnae et accusationes, sic in complexione, quando non secundum quod conuenit operi, fue-
rit facta complexio et aequatio, fiunt languores et morbi, quae quidem complexio dicitur inaequalis ab 
iniustitiam, ex causa habendi plus vel minus de calido et frigido, huniido vel sicco quam sit humanis 
operibus opportunum.' Geciteerd in ibid. 
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uitoefenen. De complexioleer spiegelde zo het ideaal van de vreedzame, stabiele samen
leving. Als ieder zijn plaats kende en zijn taken naar tevredenheid uitvoerde, bereikte 
men de ideale maatschappij. De ideale mens lieten de artsen voor wat hij was. 

SUMMARY 

The development of balance. Man and society in late medieval humoral theories. 
Medieval humoral theories reflected a view on both man and society. The theories 
clearly defined the worst and the best physical balance possible, and these ideas could 
be linked to judgments on society. The popular theory of temperaments envisaged the 
sanguine man as the perfect human being. He was a merry, wealthy, courteous noble
man; a powerful secular ideal. Learned medicine used a humoral theory in which 
health was described as the right proportion between the different quantities. In the fit 
body, every humour knew its correct place, and would not thread beyond its proper 
measure. This notion was used to define the body politic: the humours of the healthy 
state accepted their position without ambitious quarrelling. These views on man and 
his body differ from the ones defined by Galen in his influential tract De complexion
ibus, which make them even more telling. In addition to an analysis of Galen's tract, 
this article describes the most important developments of humoral theory from 
Antiquity to the Middle Ages. 
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