
EEN MIDDELNEDERLANDS TRAKTAAT 
OVER CHIROMANTIE 

L. J. Vandewiele 

Deze veertiende-eeuwse verhandeling over chiromantie of handwaar-
zcggerij treffen we aan, als H e van de 17 traktaten, die het zg- Van 
Hulthemse handschrift (Kon. Bibliotheek te Brussel, Ms. 15624-41) uit-
maken. Het traktaat werd door J.F. Willems - waarschijnlijk vluchtig -
afgeschreven; het handschrift van Willems werd in Belgisch Museum 
(1846, pp. 266-284) gepubliceerd door F.A. Snellaert, heel zeker zonder 
kollatie, vandaar de talloze onnauwkeurigheden, die erin voorkomen. 

Snellaert noemt het traktaat «belangrijk onder opzicht van zeden en 
taelkunde»; over de inhoud spreekt hij zich echter niet uit. Om reden van 
deze beide tekortkomingen nl. de onnauwkeurige weergave en het gcmis 
aan ontleding, mecn ik de heruitgave te kunnen rechtvaardigen. 

Van Leersum (a) vergiste zich. toen hij bewccrde dat deze chiroman
tie uitgegeven werd door N- de Pauw in Mnl. Gedichten en Fragmenten 
dl I. Hij verwart met de Cyromanchie van den Pape van Hamme, een 
gedicht van 581 verzen, uit het Hs 697 van de Gentse Universiteitsbiblio-
theek. (b) 

De chiromantie is steeds een signum contradictionis gcweest. Er was 
een tijd, dat de Kerk haar bestreed en op zekere tijdstippen doceerde men 
haar aan de Universiteiten naast astrologie, physiognomie en wijsbegeer-
te. Grote namen zijn verbonden aan haar verdediging (Paracelsus, Car-
danus, Van Swieten e.a.). andere aan haar bestrijding (Luther, Miran-
dola e.a.). 

De grondstelling van de chiromantie wordt in hoofdstuk 2 van deze 
verhandeling aldus geformuleerd : «Want also men neghenc twee an-
sichten vint in tween lieden eens. alsoe eist vanden linien vorseit (de lij-
ncn in de hand) dat si niet eens en siin in diversen lieden.» Het traktaat. 
dat we hier bespreken, is cen clementaire leer over chiromantie, die 
zich - in hoofdzaak - beperkt tot het verklaren van de 4 grote hoofdlijnen 

a. Dr. E.G. Van Leersum. 1912. De «Cyrurgie> van Meester Jan Yperman. Leiden, p. 

xxvin. 
b. Voor de beschrijving van het handschrift. zie: W . Braeckman. 1963. Middelneder-

Iand.se zegeningen, bezweringsformulieren en toverplanten. Kon. VI. Academic voor 
Taal- en Letterk. Vers!, en Mededel. pp. 280-286. 
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en de vingerheuvels, zoals uit het overzicht moge blijken. Toch beperkt 
de schrijver zich niet enkel tot het vergelijken van het karakter met de 
bouw van de hand, hij leest uit de lijnen ook de lichaamsgesteldheid en 
de levensloop- Daartoe krijgen de combinaties van hoofdlijnen met zij-
lijnen een bizondere betekenis. Dit geldt ook voor bepaalde figuren, die 
op de hand kunnen voorkomen. 

De karaktereigcnschappen - 14 in getal - worden in de inleiding van 
het traktaat opgesomd; deze worden in de loop van de verhandeling raeer-
maals vernoerad. Ook andere «manieren vanden mensche* worden ver-
meld, doch deze kunnen we wel met een beetje goede wil onder deze 14 
deugden of gebreken onderbrengen (getrouwichheit = gedoechsamheit, 
wandelheit = ongestadicheit. engien = subtijlheit enz.). 

De lichaamsgesteldheid. op gebied van gezondheid en ziekte, kan ook 
dikwijls uit de hand gelezen worden : drie gebogen lijnen vanaf dc levens-
hjn naar de duim wijzen op een huidziekte (kap.4); is de middellijn groot, 
zeer bleek en onderbroken, dan wijst dit op een ziekte in het hoofd; zijn 
er putjes of groefjes in de lijn, dat wijst op een oogziekte (kap. 6); put-
jes in of omtrent de fondamentlijn betekenen hardlijvigheid of ziekc in-
gewanden terwijl een rode fondamentlijn wijst op toekomende koortsen 
(kap. 8) ; een rode spatie van de driehoek betekent ziekte in het 
hoofd, veroorzaakt door koude ( kap.9); een goedgevormde tafeUijn wijst 
op een goede lichaamsgesteldheid, voornamelijk wat de buik, de blaas en 
de geslachtsorganen betreft; rode groeven onder de ringvinger en de 
pink betekenen geslachtsziekte; bleke duiden blaasziekte aan (kap. 13); 
een bepaalde lijn lopend uit de wijsvingerberg naar de tafellijn betekent 
dat de mens sterven zal van diarree en is deze lijn gevorkt, dan zal deze 
mens vcrlamd sterven. En zo gaat de lijst verder, waaruit duidelijk blijkt 
hoe gevaarlijk de praktijk van de handwaarzeggerij kan zijn ! 

Als derde factor, die de chiromantie bestrijkt, komt het voorspellen 
van de Icvensgebeurtenisscn : toekomende rijkdom en waardigheid (kap. 
4), vele vrienden of weinig, landgenoten of niet (kap- 18), bloedvergie-
ten (kap. 4) en doodslag (kap.l 1), verliezen van een of beide ogen (kap. 
4), liefdesmart of godsdienstwaanzin (kap. 7), diefstal en grote droefheid 
(kap. 7), het zich herouwen over gedane mildheid (kap. 9), het winnen 
van kinderen (kap. 10,11), het onvruchtbaar blij ven (kap. 11), gevaar voor 
vuur of water (kap. I I ) . nakende ziekte of .spoedige dood (kap. 14), won-
den aan een vijand toe te brengen : aan hoofd of borst of kleine wonden 
(kap. 14). 

De tekencn- In de hand kunnen behalve de lijnen ook bepaalde teke-
nen voorkomen : kruis, St.-Andrieskruis. kringen, dubbele kringen, ringen, 
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driehoek, schild, rode punten. Y. O en O . Aan ieder teken wordt, 
naargelang de plaats van de hand waarop het gevonden wordt. een be
paalde waarde gehecht. 

Het is opvallend - en dit is stellig te waarderen - dat de schrijver er 
steeds naar streeft de lijnen en figuren op een verstaanbare wijze te inter-
pretcren. In vele werken over chiromantie komen kabbalistische tekenen 
en sibillijnse uitspraken voor, zodanig dat het schier onmogehjk is de ge-
dachtengang te volgen. De schrijver had hier ongetwijfeld de intentie 
een leer- en handboek over chiromantie samen te stellen voor beginnelin-
gen. 
Overzicht. Het geheel bestaat uit een inleiding en 18 kapittels. Ieder ka-
pittel begint met een opschrift, soms in het Latijn. In de inleiding zegt de 
schrijver, dat de chiromantie de kunst is. om het karakter van een mens 
te herkennen aan de lijnen van de hand. De 14 karaktereigcnschappen 
van de mens worden opgesomd; deze worden weerspiegeld in de hand en 
zijn eruit te bekennen naargelang de hand groot of klein of zacht is, voch-
tig- of droog- of ruwaanvoelend, licht of gehard is, Doch bovenal kan het 
karakter het best gelezen worden uit de lijnen van de hand, ten minste 
als deze lijnen natuurlijk zijn en niet vervormd werden door verwondin-
gen of grof werk. 

In het eerste kapittel wordt een uiteenzetting gegeven over de in-
deling van de hand- Volgens de handlijnkunst wordt de hand in drie 
delen ingedeeld : le de driehoek, 2e wat buiten de driehoek ligt en 3e dc 
vingeren. 

Er liggen in de hand 4 hoofdlijnen : de voornaamste is de levens-
lijn(c), de tweede noemt schrijver de «suchter» lijn van dc driehoek (ver
der in het traktaat wordt deze lijn ook «middellinie» geheten), (d) de 
derde lijn is het fondamcnt van de driehoek (e) en de vierde wordt tafel
lijn (f) geheten. 

Onder iedere vinger staat een berg (g). Het gedcelte van de hand 
vanaf de kleine vinger tot de wortel van de hand en begrensd door de 
fondamentlinie heet de slag van de hand. De ruimtc tussen de slag van de 
hand en de vijf bergen heet de holte van dc hand. 

In het tA*,'eede kapittel wordt de grondstelling van de chiromantie ge
formuleerd : zo waar als er geen twee menscn zijn, die dezelfde gelaats-
trekken hebben, zo waar zijn ook in alle mensen de lijnen van de hand 
verschillend. 

c. ook venuslijn in andere werken geheten : in Latijnse werken linca vitalis. 
d. linea cephalica — e. linea .stomachica — f. linea monisalis. 
g. monticuli 
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Kapittels 3,4 en 5 handelcn over de bijzonderste lijn : de levenslijn 
t.t.z. de lijn, die voornamelijk de levensduur van een mens aanduidt. Dit 
is tc zien aan de lengte, doch ook aan de vorm en de kleur. Immers goed 
zichtbare. ononderbrokene lijnen. die niet te wijd noch te bleek noch te 
rood zijn, wijzen altijd op een goede gezondheid en dus op een kans op 
lang leven. Doch ook sommige karaktereigcnschappen zijn hieruit te lezen 
bv- een kruis gevormd door een bijlijn en de levenslijn op het einde van 
de hand betekent «temperantie» d.i. dc staat waarin de humoren getem-
perd zijn t.t.z. gemengd zijn in de juiste verhouding. dus een goede ge
zondheid en cen goed levenseinde. De figuur Y bovenaan dc levenslijn, 
wijst op rijkdom en waardigheid. Een cirkel of een ovale ring wijst crop 
dat iemand een oog zal verliezen. Ten slotte wordt er nog op gewezen 
hoe de gesteldheid van een mens gekend wordt uit de kleuren van dc 
lijnen. 

In kapittel 6 wordt de «suchtere» lijn van de driehoek besproken. Uit 
deze lijn is eveneens de lengte van de levensduur te lezen. zclfs is er uit 
op te maken of iemand min dan een jaar nog te leven heeft. Doch het 
hoofdvermogen van deze lijn is het uitdrukken van de fysieke toestand van 
het hoofd. Een kruis tussen deze lijn en dc tafellijn is cen bewijs van een 
goed geweten en van getrouwheid- Een driehoekje op het einde van de 
hand wijst op een aanleg voor kunst en studie. 

In de kapittels 7 en 8 gaat het over de fondamentlinie. Deze lijn wordt 
zelden aangetroffen, meestal echter bij oude lieden. Is zij te zien in de 
hand van een jonge mens, dan is deze een cholericus. 

Kapittel 9 handelt over de driehoek, v.'aarvan de hoeken genoemd 
worden : bovenste, rechtere en linkere hoek. De 3 lijnen die dc driehoek 
vormen moeten recht, ononderbroken. duidelijk en van goede kleur zijn, 
dan is men van nature uit gezond. Een kruis in de driehoek wijst op haat 
en nijd en verraad. 

Kapittels 10 en 1! bezien de hoeken van naderbij. De rechter hoek 
kan scherp zijn of stomp of recht. Een welgemaakte rechtc hoek wijst op 
gezondheid van lichaam en geest. Een scherpe hock betekent hoofsheid, 
doch minder dan een rechtc hock, terwijl een stompe hock getuigt van 
plompheid van geest. Komen de twee lijnen niet samen, zodat geen hoek 
gevormd wordt, dat is het bewijs van een slecht geweten. Staat er in die 
hoek een st-andrieskruis, dan zal de mens jongens gewinnen; hoe meer 
dergclijke figuren daar te vinden zijn, des te talrijker zal zijn kroost zijn. 
Een recht kruis in deze hoek is het bewijs van een eervolle levcnswandel. 
Is de linker hoek scherp of recht, dat is een teken van lang leven en groot 
verstand. Wie deze hoek stomp heeft is een lomperd. 
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In het kapittel 12 is cr spraak van cen bijlijn, lopend van de levenslijn 
naar dc linker hoek van de driehoek, De betekenis van deze lijn is gevaar 
voor vuur en water. Staan er binnen in de driehoek twee kringen, dat 
wijst op doodslag; rode punten betekenen bij een vrouw onvruchtbaar-
heid, terwijl driehoekjes betekenen dat een vrouw spocdig cen kind zal 
ontvangen. 

Kapittel 13 handelt over de vierde hoofdiijn nl. de tafellijn. Is deze 
Jang en duidelijk. dan wijst zulks op cen goede lichaamsgesteldheid. Raakt 
de lijn de levenslijn, dat is cen bewijs van vcinzerij, maar khmt zij naar de 
index toe, dan is dit een eervol teken. En splitst zich de lijn vorksgcwijs 
naar bovcn toe. dit is een bewijs van een goed geweten. Hier wordt ook op 
het onderscheid gewezen van een mannen- en een vrouwenhand- Een man 
met vrouweljke handen is een verwijfd man, nijdig en bedilziek en het is 
niet goed met zo iemand te wonen. En aldus ook een vrouw, die grote 
handen heeft en diepe lijnen, is een echte Xantippe. 

In dc kapittels 14 tot 17 vinden we de interpretatie van dc bergen 
(monticuli) die onder de vingers liggen. In kap. 14 wordt gesproken over 
de berg onder de eerste vinger (index). Ondoorgesneden lijnen wijzen 
op goede trouw. een kruis betekent cer, een cirkel rijkdom, een schild 
cdelheid. 

In kap, 15 worden de lijnen gcinterpreteerd, die vanuit de middcn-
vingerberg uitgaan. Deze wijzen op last en zorg terwijl het ontbrekcn van 
enige lijn duidt op een kommerloos leven. 

De lijnen op de berg onder de ringvinger worden besproken in kap.l6. 
Twee duidelijke lijnen duiden op kunstzin, vooral waar spreken medc ge-
mocid is en ook wel op ijdelheid. Een lijn tussen deze vinger en dc pink 
betekent hoge staat • 

In kap. 17 leren we dat een lijn, komend van de tafellijn en lopend 
naar de kleinevingcrberg betekent, zo zij recht is, bij een man gicrigheld 
en achterbaksheid en bij een vrouw maagdom en zuiverheid. Is zij gebo
gen, dan is dit een teken bij een man van mildheid en bij een vrouw van 
onzuiverheid. Vele lijnen op deze berg wijzen bij een man op minne en bij 
een vrouw op spel en vermaak. 

In het laatste kapittel verwachtcn we de beschrijving van de «dume 
berch». doch deze Venusberg wordt liefst overgeslagen en krijgen we 
iets over de slag van de hand. Goedgevormde lijnen op dit deel van dc 
hand wijzen crop dat men vele vrienden heeft; hoe min duidelijk zij zijn, 
des te minder vrienden heeft men. 

Tekstuitgave. De abbreviaturen werden opgelost; de interpunctie en dc 
hoofdletters behouden, daar deze meestal geen moeilijkheden bij het Icien 
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medebrengcn. De door dc kopiist foegepaste afkortingen zijn gewoon. nief 
talrijk en meestal niet dubbelzinnig. Toch is het soras niet uit te maken 
of de apostrof door aer of er dient weergcgeven.door het feit dat dc ko
piist zelf beide vormen voluit schrijft (bv. vorwaert en vorwert). De let
ter j voor i wordt door i wecrgegcven, w voor uu. door uu. Mcc-stal wordt 
de ij geschreven ii. soms ij :de schrijfwijze van de kopiist werd behouden-
De letters t en c leveren vaak moeilijkheden op, zodat het soms niet uit 
te maken is of we sciencic of .scientie. dispositie of disposicie enz. moeten 
lezen. Correcties zijn zeldzaam en worden aangeduid. 

DIPLOMATISCHE TEKST 

Sequititr scientia ci/rontantica verbis tetttonicis compUlata 

C Dese scientie es vander hant ende heet in latiin cyromanchia. de welke 
toegt de manieren (1) vanden mensche hi tekenen die men zien mach in 
die hant. de manieren die machmen noemen. ende siin bliscap (2) aven-
ture (3) bescedenheit (4) sotheit (5) temperancic (6) ghedoechsamheit 
(7) onghedoechsamheit (8) goedertierheit gramscap suverheit stoutheit 
(9) subtijlheit (10) gestadechcit (11) ende ongestadecheit. Ende aide 
inclineringe (12) vanden mensche mach men noch bi tekenen weten dc-
welke tekene siin groetheit cleinheit in die hant sutende (13) wackende 
(14) drogende wreede (15) lichte ghehardt. Ende boven desen tekenen 
so toeghen die linien mcest die staen in die hant vanden mensche. Ende 
al dese tekene voernoemt siin tekene van naturen. Ende daer omme dese 

1. karaVfereigenschappen, de aangcborene aanleg 
2. opgeruimdheid 
3. zucht naar geluk 
•4. rcdrlijk en zcdclijk bewustii)n 
5. dwaasheid 
6. geniatigheid 
7. volgzaamhcid 
8- niet bestand zijn tcgcn het lijdcn 
9. dapperheid 

10. .scherpzinnighcid 
11. standvastigheid. vasthcid van karakter 
12. neigingen 
13. zachte 
14. vochtige 
15. ruwaanvoelend 
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scientie en onderwint hare niet sonder van (16) tekenen die van naturen 
comen Ende dats gheseit omme tekene die comen van smedene of van 
andren pinen (17). Want men vint wel tekene die comen van pinen 

Dits dierste capittel van deser scientie 

<l Nu so mach men sicn vanden deelen vander hant- wacr omme men 
moet weten dat de hant heeft vele partien. Maer in also vele alse deser 
scientie toe behort so ne heeft si maer iij partien principaeleke. die ierste 
es driehoec. ende dat ander es dat buten driehoec es in de palme tote den 
vingheren. ende de derde partic es de vingheren ende de dume. die ierste 
vinger naest den dume die heet index, ende die ander medius. ende die 
derde racdicus. ende die vierde auricularius. Van desen vorseiden vinghe
ren so heeft de dume ij articlen. ende elc vanden andren drie. Ende omme 
dat die palme vele partien heeft. daeromme die dese sciencic volgen of 
connen wille. hi zie daer op. ende daeromme es ierst te seggcne van haren 
partien hoe dat de palme (18) verscceden (19) es bi linien. 
C Nota Inde palme so siin .iiij, principael linien, die cne die es natucrlec 
ende groet die omme gaet alden dume. ende dese heet dc linie vanden 
levene ende si es hoeft van den andren ende begint tusschen den vinger 
die men heet index ende den wortel vanden dume ende si endet in den 
wortel vander hant ten arme weert. Dander linie die es groot ende es mid-
deist ende es die suchter (20) vanden drichoecke ende begint ter selver 
Stat (21) daer de linie van den levene beghint. ende versceedt de palme 
rechtc bider middelt. Die derde vanden drichoecke es minst principael 
ende minst blickende (22). ende es die linie die met den tween vorseiden 
linien maect enen driehoec. ende beghint in den wortel vander hant ten 
arme wert- ende dore gaet de suchter linie bi den ende al hangende (23). 
ende es somtijt oneffene ende niet achtervolgende (24). ende in meneghen 

16. bemoeit zich allcen met •: 
17. afmattende arbeid 
18. in hs.: pla palme 
19. gescheiden. verdeeld 
20. dit woord komt niet voor bij Vcrdam; het betekent linker en zal wel een andere 

vorm zijn van luchter, linker. Op andere plaatscn wordt de suchtere lijn ook mid
dellijn geheten 

21. plaats 
22. het minst zich vertonende, de minst duidelijke lijn 
23. hier : rechtdoor 
24. niet aanhoudend, onderbroken 
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handen en vint mensc niet *• Maer nu vcrstaet hoe si alle heeten die 
principael linien siin omme die merre verstannisse vander hant. Die meeste 
die omme gaet den dume. die heet linie van den levene. Ende die middel-
stc die beghint met dcr vorseider linien. die heet die suchter vanden 
drichoecke. die derde die heet fondamcnt vanden drichoecke. ende es 
die daer achterst (25) ghenoemt was. C Die vierde heet die tafel linie. 
ende die es naturlijc C Nu so machmen verscceden de partien vander 
hant biden vorseiden linien want dat binnen den drichoecke es. dat heet 
die holhcit vander hant. Ende onder elken vinger es cen bergheskiin (26) 
dat heeft name vanden vingherc die daer boven staet alse de berch die 
steet onder den dume. die heet des dumen berch- ende also vanden andren 
vingheren. Maer die partic die stact onder den cleinen vinger ende endt 
in den wortel vander hant. die heet dc slach vander hant. ende dese gaet 
tote der linien vanden fondamente. Ende die berch die steet besloten met 
der linien vanden levene onder den dume. heet sdumen berch. Ende also 
es die holhcit vander hant besloten met den vier berghen van vier vinghe
ren. ende metten berghe vanden dume. ende met den slaghe vander hant. 
Ende dat hier voren geseit es. dats omme die kennisse der tekene die 
noch te seggcne siin. 

Dits tcapitel vander sccdingen (27) vander hant-

C Na dat gheseit es ende verscceden siin die partien vander hant. So 
salmen segghen hoe dat wi sculdech siin vort tc gane in onse sciencic of 
in onse const. Ende omme dat in dc palme siin viere linien generalike (28) 
ende naturliic. ende siin gheseit naturlijc omme dat si siin ghecoppelt met 
eneghen linien die principael siin. ende si siin naturlijc omme dese redene. 
Want also men neghene twee ansichten vint in tween lieden eens. Alsoe 
eist vanden linien voreseit. dat si niet eens en siin in diversen lieden. Ende 
daer omme sal men segghen. hoe dat in diversen handen de linien diveers 
siin. Maer men sal ierst seggen vanden principael linien. vanden wclken 
dese vorseide ghecoppelde linien trecken ghebocrnisse (29). dats tc seg-
ghene dat sire uutc sputen- vort ane (30) sal men segghen vanden andren 
tekenen vander hant. ende danne tende setten vander scientien 

25. laatst 
26. verklw. van berch, berg; hier de vingerwortel, monticulus 
27. indelingen 
28. in het algemeen, tti. gewoonlijk voorkomend 
29. geboorte, oorsprong 
30. thans 
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Dits tcapittel daerin dat men termineren sal vander linien vanden 
levene 

•1 Omme dat die linie vanden levene boven den andren linien es princi-
paelrc sekere ende ghemeinre (31) ende mcest blickende (32). Daer 
omme so selen wi segghen ten iersten van deser linie 
Nota C Es dat sake dat dese linie es ghestrect tote den wortel vander 
hant ofte harde naer (33). dat bewiset lane leven. Ende cist dat si cort 
es. Soe bediet si cort leven. Ende naer hare lanchcit of cortheit. So es 
iudicerne (34) vander doot of vander lanchcit vanden levene. Ende om 
dese redene so essi gheheeten linie vanden levene. Het es occ tc wetenc 
dat alse die drie principael linien wel qearticuleert siin ende wijt van 
maten die drie principael linien siin die den driehoec maken ende alsi siin 
van goeder verwe niet te bleec niet te roet. dit. be. (35) goethcit van com-
plexicn (36). Ende es dat sake datter twee ten minsten niet wel ghearti-
culeert siin ende wijt van maten. ende niet blicken. dit bediet cort leven. 
Want goede articulatie (37) comt van goeder dispositie van binnen de 
welke dispositie es teken van langen levene C Es oec dat sake dat desc 
linie gaet van daer si beghint tote den wortel vander hant achtervolghen-
de (24) al even groot al omme. Dit. be. ghesontheit ende goede dispositie 
ende stoutheit (9) ende ghcstadecheit ( I I ) . Eist dat desc linie rechtc es 
ende nauwc ende subtijl daer dat si vergadert met der suchtere vanden 
drichoecke. dit. b- subtijlheit (10) ende goet raet (38). Ende tsclve es te 
segghene vanden andren linien. Want al de linien die recht siin. niet te 
wijt noch te nauwc wel ghecontinuert wel gheset wel ghevarwet sonder 
wriven ende sonder warmen niet te bleec niet te root dit. b. subtijlheit 
getrouwecheit ende gocden raet. 

31. algemcnor. meest voorkomend 
32. meest duidelijk 
33. zeer dicht bij 
34. oordelen 
35. hier en verder in het hs .^tnat .h. of be. in plaat.s van bcdicdct. hcwi.sct. betekent 

of iets dergelijks 
36. lichaamsgestcl; in feite. volgens de humoraalthcorie, dat de vier levenssappen 

(bloed. gal, flegma en zwarte gal) goed gecoraplexeerd zijn t.t.z. in juiste verhou
ding gemengd zijn. Is er een van de vier te veel of te v/einig aanwezig in een 
mens, dan is deze ziek. 

37. in het hs. : dearticulatie ; «dc» werd blijkbaar doorstreept. 
38. goed oordeel 
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Dits tcapitel van den linien die omtrent de linie vanden levene staen 

C Eist dat die linie vanden levene heeft een cruus ten ende wen vander 
hant. also dat si ver.sceeden es in haren ende met ere linie of met tween. 
dit bediet. ghctcnipertheit (39) ende goetheit vanden ende van den levene. 
CEs dat die linie van den levene crom es ende root ter suchter linie wcrt 
boven. dit- b. quaet. rouwe (40) ende luxurie (41). Eist dat si vele vou-
den (42) heeft te deser vorseider stede. dit. b. verwandelinge (43) cndc 
verkeringhe van properen rade (44). Ende als boven ter vorseider stede 
in de linie vanden levene daer si ane die suchter linie comt. vonden wort 
aldus daneghe figure. Y. dit bewiset toe comende rijcheit ende oec dingni-
tcit ende werdecheit. ja als dopen (45) van deser figure voreseit es ten 
dume waert. Maer alse dopene vander vorseider figuren es ten slaghe 
wert vander hant. So bediedet scade ende quade aventurc. <I Es occ dat 
die linie vanden levene heeft vele linien ten holle wert vander hant die roct 
siin dit b. onghedoechsamheit (46) C Eist dat dese vorseide linie heeft 
putten (47) die gaen ghetact ghelijc ere roeden (48). dit. b. vol van 
luxurien ende vol van scildinghen (49). die omme siin scilden ende omme 
siin luxurien sal ghedoghen storttinghe van bloede. ende sal oec daer 
omme lede vcrliesen ende selve lieden doot slacn. maer es dat dese vorsei
de ten dume wcrt gaen of strccken. So bcdicdct tcontrarie van dat hier 
voreseit es C Alse du vints een .O. of enen rinc als desc figure gemacct 
es 0 bider linie vanden levene te arme wert Dit .b. dat cen mensche sal 
verliesen cne oghc. Ende vint mer twee. So sal hire .ij. vcrliesen. C Ende 
het segghen eneghe eist dat men vint .iij. cromme linien die bcghinnen 
ter linien vanden levene. ende enden in den wortel vanden dume. ende 

39. juiste verhouding van de 4 humoren of leven.isappen. du.'S kan.i tot liingleven 
40. grote droefheid 
41. wulpsheid 
42. vouwen. buigingen 
43. wispelturigheid 
44- besluiteloosheid 
45. de opening, de opene kant van de figuur 
46. onlijdzaamhcid, t.t.z. dat men mocilijk in iets kan bcrusten 
47. groefjes 
48. een geeselroede; bedocld wordt cen bo.sje groefjes, die uit ^cn punt verfrekkcn en 

zich verspreiden 
49. het schelden, neiging om bcledcgende woorden uit te spreken (Snellaere geeft: 

schulden, wat gezien de verdere tckst minder waarschijnhjk lijkt) 
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dan dore dose drie linien gaet ene linie overdweers. dore dit .be. dat een 
mensche lazers (50) es. 

Sequitur capitulum de liniarum colore etc 

* Alse die linie vanden levene es harde groot ende harde diep. cndc es 
noch bleec noch roet. dats dat si gevarwet es gelijc erden dit .b- ruuthcit 
(51). Ende als de verwe naturlec es ende harde root, dit .b. dat cen 
mensche lichtelec gram es «' Ende als de vorseide linie es groet ten wortel 
wert vander hant dit .b. dat een man onedel es. Eist dat si root es omtrent 
de middelt ten arme wert. dit .b. dat eens menschen hoeft dicken zweert 
(52)- Ende alsi rooet es vander middelt ter suchter linie wert vanden 
drichoecke dit bediet gramscap ende wedermoct (53). Maer al dit es te 
verstane van roetheiden die sonder wriven ende sonder hitte natuerlec in 
de linien oppenbaert. 

Dits tcapitel vander suchter linie vanden drichoecke o[ vander middel-
ster linie 

11 De linie die men heet de suchtere vanden drichoecke daer af es nu te 
sprekene. Alse dese linie es rechtc sonder berch van goeder breetheit 
diepgnouch van goeder varwen. dit betekent goede dispositie van com-
plexien (36). ende ghesontheit engien (54) ende ghetrouwecheit. C Ende 
alsi wel gearticulcert es ende diepe ende wel blickende strcckende tote 
den slaghe vander hant dit .be. lanchcit des levens. Maer alsi lijdt aide 
hant (55). dit .be. cortheit van levene- dat een mensche cume (56) leven 
sal een jaer. ofte alse ene linie hare den wech voregaet (57) in dendc. So 
.b. de vors. dingen, *i Eist dat si crom es cndc herde rooet. dit bediet 
gramscap ende quade moveringhe (58) alse omme enen dooeslach te 

50. Ictt. zoals Lazarus, mclaats (niet noodzakclijk bcsmet met mclaatsheid, doch mot 
cen of ander huidziekte) 

51. onbeschaafdheid 
52. pijn doen (hoofdsv.-erc is hoofdpijn) 
53. verstoordheid. vijandelijke gezindheid 
54. vernuft. geest, talent, kunstvaardighcid 
55. gaat over geheel de hand 
56. nauwelijks 
57. voortgaan 
58. neiging 
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doene of die nu gedaen es. Eist oec dat si subtijl (59) es ende van goeder 
varwen dit .b- bliscap. Maer eist dat si bleec es van naturen. So bcdicdct 
crancheit van complexien. <' Ende alsi cort es ende niet achtervolghendc. 
dit bediedt wandelheit (60) ende lichthcit met ongestadecheiden van 
worden (61) II Ende alsi puttekinc (62) heeft in die middelt ende danne 
vele in beiden handen cndc niet ghelijc. niet also dene als dander es van 
varwen. dese mensche en es negheen bequame persoen. ende hi ne es 
neghene ere sculdech te hebbene <I Eist oec dat dese linie crom es ende 
niet achtervolghende ende van diverser varwen ende cleine op dat (63) 
si hare selven sceedt inde middelt. dit bediedt diefte ende rouwe ti Eist 
dat vele linien gaen van deser vorseider linie ter tafellinie wert die wel 
blickende siin ende van goeder varwen. dit bediedt duegcht ghetrouwecheit 
ende goede conscientie. ende tsclve bediedt een cruse vonden tusschen 
deser linien ende der tafellinie. ende dat aldermecst in dien dat tcruse 
recht es. ende also vele te crommere. datse es also vele min -be. de 
vorseide dingen C Ende eist dat van deser linie ene linie uut gaet ten 
cleinen vingcre wert of ten vingere wert dierc naest steet streckendc ter 
tafellinie wert. dit .b. duecht ende dat cen mensche wel gheredent es cndc 
scaemt hem sonde te doene C Ende eist dat een heeft een driehoexkiin 
buten der hant. of biden ende vander hant. dit .b. begcrte van cunsten 
ende appetijt (64) ende studie ende heere (65) €1 Eist oec dat dese 
linie diep es ende si dan linien heeft gecoppelt ten hollewert vander hant. 
dit .b. ongestadecheit en logene in een wiif- C Eist dat si alte groet ende 
alte bleec es. ende niet achtervolgende ende ruggende (66) dit bediedt 
crancheit van lichamcn of ziecheit van hoefde. C Ende eist dat dese 
vorseide linie lichtelec rooet wert van wrivene. dit bediedt crancheit van 
herssenen. Eist datmen vint puttekine inde vors. linie. dit bediedt ziecheit 
van oghen. C Eist occ dat dese linie es in een stat roeder dan in die ande
re. dit .be. crancheit ende ziecheit van hoefde C Ende eist dat dese linie 
ghevarwet es met diverser varwen dit .b. siecheiden. Ende dat si groete 
swarte putten heeft. dit .b. plompheit van sinne C Eist oec dat desc linie 
bleec es ende daer in staen roede poentc. desc heeft goet engien (54) wel 

59. dun, niet duidelijk 
60. veranderlijkheid ' 
61. woorden 
62. verkw. van putte. putjes of groefje.s, zie nr. 47 
63. ingeval 
64. aandrift, impuls 
65. geheere, geneigdheid om voortreffelijke, roemvolle dadcn te verrichten 
66. teruglopende (volgens Snellaert). De botekcni.s is mij niet duidelijk 
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tontfane ende te verstane eist dat hi hem brect in studerne (67) C Eist 
datmen een cruce vint tusschen deser vors. linie ende der tafellinie onder 
den vinger die naest den cleinen vinger steet. dit bediedt dat een mensche 
zicc es om minnen willen ende om ere ende omme devocie cndc omme 
nutscape (68) te sinen behoef of teens anders behoef, ende dit es geseit 
vander suchtere vanden drichoecke of van der middelster linie also na als 
men mach (69). 

Dits tcapitel vanden [ondamente vanden driehoeke 

ti Nu es te segghene vander derdere linie van den drichoecke, die e* 
geheeten fondamcnt vanden drichoecke. dewelke men vint niet vele in 
handen maer somtijt. Bidies (70) alsi es. dats meest in die outheit- om 
die (71) pine vanden werken. Maer alse mense vint in die jongedaghe 
ende si dan sere blijct. So bewiset hitte ende subtilen sin. cndc het bediedt 
occ dat een mensche heeft de condicien van enen colerijn (72) dewelke 
lichtelec gram siin ende haestelec spreken, ende lichtelec minnen starke 
wine ende heete spisen. C Eist oec dat de hande cleine ende sachte siin 
ende si dese linie niet ne heeft, dit .b. fleumen (73) ende vercouthcit ende 
dat een mensche niet wel verteren en mach C Ende eist dat dese vors. 
linie blijct ende dat si wel gevest es ende effene ende ghecontinucert ende 
wel blickende cndc brect gnouch ende van goeder varwen. dit .b- ghesont
heit cndc goede naturale dispositie ende bliscapen cndc stouthciden. Maer 
es dat sake dat si nauwc es ende niet achtervolgende van quader varwc. 
dit bediedt tcontrarie vanden vors. dingen. 

Dits tcapitel vanden linien die omtrent de vorseide linie staen 

•t Es dat sake dat dese linie es dore slaghen met vele bicker linien. dit 
.be. quade dispositie ende diverse rouwe (40) Ende alse in hare staen 
putkene ofte omtrent hare, dit bediedt dat een mensche heeft harden 

67. zo hij zich inapant om te leren 
68. voordeel 
69. kan 
70. bi] aldien, daarom 
71. in hs. om die die pine 
72. een cholericus, bij wie het levenssap de gal predomineerl 
73. flegma, de predomtnerende eigenschap van de flegmaticus 
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lichame (74). ofte quade lanken (75) Ende alsi roet es ter linie vanden 
levene wert. dit .b. hoeftzuerc (76)- Ende es dat si roet es ter middcl 
linie wert ende si dan daer scarp es ende subtijl. dit bediet dat cen 
mensche droeghe es ende licht Ende het bediedt cortsse die cortelekc 
toecomende siin C Ende als ene cleine markelike (77) linie niet diep. 
ghelijc ofte het ware ene linxeme (78) cleine. dore gect de vorseide linie 
in dc middelt. dit bediet siccheit. Ende essi roct dat .b. dat si hacstehke 
toe comen sal. Maer essi bleec (79) ende altegaen gelijc den andren dit 
.b- dat si Icden (80) es. Ende also vele alsi min blict. so essi also vele meer 
leden. de siccheit. ende te langer 

Sequitur capitulum de triangulo 

<i Alse de driehoec volmaect es vander rechter linie cndc vander suchter 
hnic. tusschen den wortel vanden dume ende den wortel vanden iersten 
vingherc Dit heet die upperste hoec van den drichoecke. Maer die daer 
steet in den wortel vander hant ende ghemaect es metter linie vanden 
levene cndc met der linie van den fondamente. dit heet de rechter hoec. 
Ende die hoec die es ghemaect met der suchter linie ende met der fonda
mcnt linie. Dit heet de suchter hoec C Alse dan de driehoec effene es, of 
herde naer effene. dit bediedt ghesontheit ende ghetrouwecheit II Eist 
oec also dat de drie linien daer mede dat de driehoec ghemaect es. rechte 
siin cndc ghecontinuert ende wel blickende ende wel gheverwet Dit comt 
van ere goeder dispositie van binnen. die goet ende naturlec es. C Eist 
oec dat de driehoec heeft spacien gnouch. dit .be. miltheit. Ende eist dat 
de spacie es subtijl ende van goeder varwen. Dit .be. goede complexie. 
Maer es dat sake dat anders wort vonden. So eist anders te iudicerne ofte 
tcontrarie. Eist dat dc spacie es rigghende (66)- dit .be. droecheit Ende 

74. obstipatie 
75. onderbuik 
76. hoofdpijn 
77. duidelijk zichtbaar 
78. litteken 
79. in hs. : bl/bleec 
80. geleden. voorbij 
81. veroorzaakt 
82. bedachtzaamheid 
83. in hs.: dan dan, waarvan de cer.stc is doorgestreefit 
84. begeleidt, cr neven toopt 
85. 1. suchtere 
86. dikwijls 
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essi hoghe ghevarwet. dit .be. seichcit in thoeft beiaegcht (81) van coude 
ofte andersins. Ende dit es gheseit van der spacien vanden drichoecke 
also na als men mach C Het ghevalt somtijt dat de rechter linie cndc dc 
suchter linie maken enen hoec in tholle vander hant. ende dan es de spacie 
van goeden poentc niet te wijt noch niet te nauwc. Dit bediet miltheit. 
Ende als dese ij. linien niet vergaderen. dan ne makense ghenen hoec. 
Ende dan of de hant es daer herdt. ofte subtijl- Eist dat si herdt es. dit 
bediet engien (54) ende vorsinnichcit (82). Maer essi der subtijl. dit .be. 
miltheit omme blickende cndc ydel glorie te hebbene II Ende als dan (83) 
de rechter linie lijdt (84) de stuchterc (85) linie. ende daer ne ghcen 
recht hoec en cs. Dan berouwet hem dicken van ghedaenre miltheit C Eist 
oec dat een cruus wordt vonden in den driehoec. dit .b. hactscap cndc 
nidechcit ende verradenisse I? Eist oec dat die twee vors. Hnien vele 
verscceden siin. cndc si maken enen subtilen hoec sonder cleine linien daer 
omtrent ende sonder telgheskine (87) Dit .be. hanticringe (88) ende 
minne van gocden ghesclscape ende van sconen vrouwen cndc van sconen 
cleedren ende van zoetcn sanghe. Omme dwelke segghen eneghe (89) 
dat het bediedt onmedesamheit (90) alse dese linien ne ghenen hoec en 
maken. 

Drf.s tcapitel vanden rechtren hoecke. 

Ii Nu es te segghene vanden rechtren hoecke. weder (91) hi scerp of 
plomp of recht es. H Eist dat sake dat de rechter hoec recht es welghe-
maect ende wel blinckende sonder ander linien. dit bediedt goethcit van 
bloede ende van gheeste ende dat een mensche wel ghedueren mach 
tere stat (92). Omme dwelke het betekent ghesontheit beschedenhcit (4) 
ende goede wandelinghe (93) H Eist oec dat hi scarp es. dit .b. 
hoefschcit. Maer niet so milde als ofte hi recht ware C Eist oec dat dc 
hoec plomp es dit .b. quade dispositie quade wandelingc niet vroet ruut 
(94) ende plomp slapendc (95) ende roekeloes. C Ende comen 

87. verklw. van tekh of telg; kleine vertakkingem 
88. omgang 
89. in hs. : e/eneghe 
90. onvriendelijkheid 
91. of 
92. dat hij zal stand houden in deze goede toestand 
93. levcnswijze. handel en wandel 
94. ruw 
95. vadsig 
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desc twee linien niet te gadere. dit .be. dat een mensche niet ne roect (96) 
van ere wareit (97). ende hi es wandel (98) ende van quader conscien
tie C Ende het segghen eneghe dat als men vint dese figure j^ rechtc 
in den vors. hoec. ende rooet. dit .b. dat een mensche sal winnen knecht-
kine. Ende na der menechvuldecheit van deser figuren. Sal een mensche 
kindre hebben. Ii Ende eist dat men een cruus vint in desen vorseiden 
hoec- dit .b. ere ende goede wandelinghe 

Dits tcapitel vanden suchtren hoecke 

If Eist dat de suchter hoec es recht ende scarp, dits teken van langhen 
levene ende goet engien (54). Ende hi es plompere die sdesen vorseiden 
heeft scarp dan recht Ende eist dat hi blonc (99) es. So bediedet quade 
dispositie quade wandelingc (93) niet vroet ruut (94) ende blonc slapen
dc (95) ende roekeloes is Ende eist dat de linie vanden fondamente gaat 
tote der suchter linie. dit bediet dat een mensche gherne houdt dat hi 
segcht. Vanden andren tekenen so sech also alse vanden vorseiden rech
tren hoecke. 

Dits tcapitel vander spacie vanden drichoecke. 

Ii Als cne linie beghint an de linie vanden levene ende gaet ten suchtren 
hoecke waert. Dit .b. vreese (100) van viere ofte van watre. Eist dat de 
vorseide Hnic gheet ter suchter linie wert. dit es vreese van viere. Maer 
gheetse ter fondamcnt linien wert. dit .b. vreese van watre van hem of 
van sinen dinghen C Eist oec dat twee •» bliken binnen den drichoecke. 
Dit .be. dat de berocringhc van sire gramscap sal dooden sinen viant. 
ofte iemcn el binnen sire stat H Eist dat men vint roedc poentc in den 
driehoec. dit .b. dat een wijf gheen kint mach draghen C Eist oec dat 
men vint een driehoxkiin in den driehoec ten oversten hoecke wert in een 
wijf. dit bediet datsi saen (101) sal kint ontfacn 

96. zich niet bekommcrt om 
97. getuigenis, eed 
98. onvast van karakter, wuft 
99. stomp 

ICX). gevaar voor 
101. weldra 
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Dits tcapitel vander tafel linien. 

C Na dat ghesien es vanden drien principael linien Nu cs tc segghene 
vander vierdre. dewelke es gheheeten de tafellinie 11 Als dese vorseide 
linie es diep gnouch ende achtervolghende ende eenvoudech lane gnouch 
vander hnghede (102) dat de suchter linie es ende wel ghevarwet. dit 
bediet goede naturale complexie ende warachtccheit ende goeden buuc 
ende goede blase, ende het .be. oec goede manlec lede kindre met te 
winnene. Ende het be. oec in cen wijf gherechtecheit (103) ende ghetcm-
pertheit (104) t Eist oec dat sake dat si comt ten ende van dcr palme 
wert ten iersten vingherc alse hier in dese hant. dit .be. quactheit ende 
gramscap C Eist oec dat si comt ane de linie vanden levene cndc met 
hare maect enen hoec. dit .b. fingeringhe (105). So dat hi hem procu-
reert doegcht ende ere sire fingeringhen. ende in eens menschen ieghen-
wordecheit spect hi scone wort ende achter heme so verraethinc C Ende 
eist dat si gheet tc iersten vingere weert al climmende. also vele tc meer 
alsi climt also vele te meer eren betekent si. Maer gheet si ten iersten 
vingere wert sonder climmen. So .be. tcontrarie van hier vors. C Ende cs 
dat dese linie sprietende (106) es boven. dit .b. dat een mensche 
swighende (107) cs cndc van goeder conscientie. Maer alsi tc vele climt 
dit .b. pine. C Als desc linie es groet breet ende wel ghevarwet. dit 
bediedt. dat een man machtech es in sine manlecheit II Ende als si cs diepe 
ende rooet ende si vele linien boven heeft ende bencden. die volghct vele 
der luxurie of hi heeft vele neighens tote hare. C Het es te wetenc dat 
de tekene in eens wives hant ne siin niet so blickende als in eens mans 
hant. overmids de cranke ende de cleine varwc die in hare siin ende daer 
bi. min tekenen moeten ghenoegen in der wivcn hande. dan in dcr man
nen. Ende daer omme een man die heeft cleine subtile handekine cndc 
vele bleek linien. dit cs een wivech man. die ghebrect in het naturlekcr 
hitte ende in dc naturleke doegcht. Omme dewelke dingen hi cs nidech 
verradere. vol van worden ende oec begherende elke te iuiernc (108) 
cndc en cs niet goet met hem te wone. Ende tghelike es vanden wivcn. 

102. lengte 
103. rechtvaardighcid, godsvnicht 
104. gematigheid, zachtzinnigheid 
105. veinzerij, huichelarij 
106. splitsende, gevorkt 
107. stil, natuurlijk, vanzelfsprekend 
108. bastaardwoord van juger, oordelen. beooidolen. Snellaert meent van injurier. las-

teren. De zin blijft gelijk. 
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Een wijf hebbende groete handen ende grote linien ende luttel. dit es 
cen scildcndc (109) wijf. cndc begherende elckcn mensche quaet tc doene. 
ende verblidende in stridingen ende in vcchtingen als men menschelec 
blooet stort dore haren wille H Ende es dat men dc palme ontdoct (110). 
ende daer een putte steet onder medius. dats onder den iersten vinger 
sonder cen (111), dit bediet minne ane secrcten personen ende rcligieu-
scn. C Ende als daer bliken putten (112) binnen deser linie onder medi-
cus ende den cleinen vinger. dits passic in de lendenen (113) op dat dc 
putte root siin. Maer siin si bleec. soe es de passic in dc blase. 

Dits tcapitel vanden berghe (114) vander hant 

II Na dat gheseit es vanden vicrcn pricipacl linien, Nu es te segghen 
vanden berghen dierc omtrent staen ende ierst vanden berghen der vin
gherc C Als in den berch vanden iersten vingherc tusschen den beghin-
selc vander middel linie ende den wortel van index siin vonden vele linien 
weder kercnde (115) ende effene staende (116) ende op dat si niet en 
siin dorloepen met andren linien over lane (117). Dit .be. ghetrouwecheit 
van vore ghclegchden dinghen C Ende tsclve bediet cne lange linie daer 
vonden die van ghere andrc dor slaghen nes Maer als twc Hnien also 
comen als hier vorseit es cndc daer cne linie dor gect dit bediedt tcontra
rie van datter vors. es. Item een cruus vonden in desen vorseiden berch. 
dat .be. ere. I' Item ene .O. vonden in den selven berch .b. rijcheit. C Item 
ende enen scilt vonden daer oec. dit bediet. cdelheit. tl Eist occ dat 
twee linien comen vanden wortele vanden iersten vingere te 
oversten hocckewert van den drichoecke, dit .b. cne toe comende siccheit 
in dien dat si rooet siin. Maer siin si bleec. So essi leden (80) C Item in 
die vornoemdc stat vonden aldus denegc (118) figure O . vel sic 1 . 
dit .b. siccheit. C Eist oec dat in dende vander tafcl hnic ene hnic dore 
gect. dit .b. wonden van sinen viant. Eist dat si groet cs. So .be. wonden 

109. uitscheldende. t.t.z. twistzieke 
110. zuivert. relnigt 
111. op een na 
112. in hs. onder medicus, doorstreept 
113. geslachtsdelen 
IH. in h.s: ; slage, doorttreept 
115. een bocht makend 
116. parallel lopend 
117. dwerg 
118. aldus danige 

199 



in thoeft. Maer essi subtijl. Soe bediedet wonden in de lanken (75). Ende 
essi occ groet. So .b. oec wonden in den borstcn 
C Eist dat twee linien bcghinnen in dende vander tafel linien ende enden 
inden wortel van index, dit .be. haesteglie dooet (118a) Ii Eist dat drie 
cromme linien comen uutc den wortel van index, dit .b. wonden in den 
hals. of in thoeft. Cl Het segghen eneghe dat ene linie dalcnde tusschen 
den iersten vingere. cndc den andren vinger ter tafal 119) linien wert 
op dat (120) si niet toe ne comt. dit .be. dat een mensche sterven sal 
vander scite (121) Ende eist dat si scarp es. het .b. toe comende cortsse. 
Eist oec dat uute dicr linien vele linien uut gaen. dit .b. juchtechheit 
vore sine doet. 

Sequitur capitulum medij digiti 

II Nu es te segghene vanden berghe die naest den iersten vinger staet, 
II Als ene linie comt vander tafel linie ten wortel wcrt van desen vor
seiden vingere berghe. dit .b. grote pine. Eist datter vele groter linien siin. 
also vele temeer pinen bediedet. Eist dat si cleine ende subtijl siin. dit .b. 
dat een mensche niet ne roect (123) van sire bedarven (124). Eist dat 
si wert dorloepen met ere hnie dit .b. impediment (125) vander vorseider 
pine Maer als neghene Hnien vonden worden op desen berch. dit (126) 
ledecheit (127) sonder sorghe ende met rusten. 

Dits tcapitel vanden berghe die steet naest den cleinen vinger 

C Nu cist te segghene vanden berghe die steet naest den cleinen vinger 
C Eist dat twc linien staen op desen berch strcckende ten wortele van 
desen vingherc die effene staen verscceden van goeder varwc. dit .b. dat 
een mensche es subtijl (128) cndc heeft appetijt (64) van constcn. Maer 

l lSa. in hs.: d/do<.>et 
119. 1. tafel 
120. indien 
121. afgang, diarree 
122. jicht, ook verlamming 
123. zich niet bekommert 
124. plicht 
125. v.Lat. impedimcntum, belemraering ; hier: het tcgcnovcrgestelde 
126. 1. bediedet 
127. luiheid 
128. .scherpzinnig 
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hi es vclc sprekcnde. ende daer bi mint hi sciencien daer men vele in 
sprect als logike (129) ende rethorike (130) cndc sophisticacie (131). 
Want hi beghcert meer te scinen connen van buten danne de cunst van 
binnen. Ende oec verblijt hi sere in idclre glorie. ende hi roect (132) vele 
van wivcn. C Eist dat dese ij. linien niet effene staen ende niet effene 
bcghinnen also dat dene boven beghint ende dandre bencden. dit .b. con-
trarie van datter vorseit es. H Eist dat cne cleine subtijl linie spruut uut 
den wortel vandesen vingherc allene. dit .b. cleine wonden in die lanken 
(75). C Ene linie vonden tusschen desen vingherc cndc den cleinen vin
ger die groot es. dit .b. hoecheit van state 

Sequitur de minimo digito 

II Want wi hier selen spreken vanden berghe die onder den cleinen 
vinger steet So es te wetenc dat ene linie comende vander tafel linie ten 
cleinen vingere wert eist dat si rechte es. dit .b. vrecheit in enen man. 
cndc verholenheit (13\). in een wijf bediedet maghedoem ende suverheit. 
Maer eist dat si groet cs cndc crom. dit .b. in enen man miltheit. Ende 
in een wijf onsuverheit ende groete stoutheit II Eist oec dat vele linien 
siin op desen berch. dit .b. in enen man minne. ende in een wijf spel cndc 
lachinge. Item linien verscedendc in desen berch gheven impedimcnte 
(125) van dat hier vors. es. 

Dits vanden slaghe vander hant. 

II Nu es te segghene vanden slaghe vander hant Als in den berch onder 
de tafel linie die men noemt de slach van der hant siin vonden linien wc-
derkerende die effene staen ende groet siin ende wel gheverwet ende wel 
achtervolgende niet dor loepen met andren linien. dit bediedt dat een 
mensche heeft goede vriende. Ende also vele alse min blicken Soe heeft 
hire min. Ende also vele te meer alsi ter tafel linie ghaen. Soe .b. tc meer 
vriende. ja vriende die niet ne siin van sinen conincrike. Ende also vclc 
meer alse dese vorseide linien comen ten arme wert ane. So .be. also vclc 
meer na vriende van sinen rike of van sinen geslachte. Ende als dese 
linien oppenbaerlec dorslaghen siin So .be. impediment van den vorseiden 

129. redeneerkunde 
130. welsprekendheid 
131. sofisterij: het aanvocren van drogredenen 
132. bekommert zich 
13. geslotenheid van karakter, achterbaksheid 
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dinghen. C[ Nu so eist vande viren principael linien gesproken. dats te 
wetenc vander linie vanden levene. cndc van der middcl linie vanden 
drichoecke cndc van den fondamente ende vander tafel linie. ende vande 
V berghen ende vanden slaghe vander hant met den wclken die driehoec 
es besloten C Ende dit cs gheseit ende bcscrevcn also na als men mach 
van alden linien diere vorseit siin. Ende dit es dendc vanderre scientie 
Exphcit. Expliccat. scriptor lusum eat. Qui scripsit scripta sua dextra 
sit benedicta. Dcxteram scribentis bcnedicat lingua legcntis. 
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