
EEN MIDDELNEDERLANDS TRAKTAAT OVER 

FYSIOGNOMIEK 

door 

L. J. Vandewiele 

Het manuskript 15624-15647 uit de Kon. Bibliotheek van Brussel. 
daterend uit de XlVe eeuw, bevat verscheidene verhandelingen, die 
uit gemeen hebben, dat zij handelen over de « natuerkunde van den 
mensch », om het met de woorden van J. F. Willems te zeggen. W e 
treffen er naast grotere werken. zoals de Chirurgie en de Medicina 
van Jan Yperman, Antidotarium Nicolai, de Liber magistri Avicenne 
en de Hcrbarijs, ook kleinere verhandelingen aan, zoals een soort 
van kosmografie, een traktaat over chyromancie, over het piskijken, 
over de voortekenen van de dood enz. en ook een traktaat over fy-
siognomiek of gelaatkunde. 

Aan de fysiognomiek of het streven naar het stellen van de diag
nose van de gehele persoonlijkheid van de mens door middel van de 
studie der gelaatsuitdrukking, wordt hedendaags de titel van weten-
schap geweigerd. En toch steekt in de gelaatsstudie een deel waar-
heid ; niemand kan betwisten dat de mogelijkheid bestaat verdriet. 
aandacht, woede, verrassing, vrolijkjheid, angst enz. van iemands 
gczicht af te lezen. Dat deze uitdrukkingen de spiegel zijn van een 
innerlijke toestand zal evenmin worden betwist, en allerminst door de 
geneeskunde, die een hele reeks van « facies » in haar wetcnschap-
pelijke nomenclatuur heeft behouden ; facies abdominahs, beklemd 
en angstige gelaatsuitdrukking bij ernstige peritonitis ; facies adenoi-
dalis, domme gelaatsuitdrukking met open mond bij kinderen met 
adenoiden, in kombinatie met een lange smalle neus ; facies cardiaca. 
facies paralytica, facies bovina en veel andere, waarvan de meest be-
roemde wel de facies hippocratica is, het vervallen gezicht van een 
stervende, treffend door Hippokrates beschreven. 

Doch de fysiognomiek gaat verder dan de gelaatsuitdrukking als 
middel ter diagnose aan te wenden ; zij vvil ook iemands karakter en 
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eigcnschappcn beoordelen op grond van zijn gelaat, Blancardus geeft 
de definitie aldus : « Physiognomica sunt signa, quibus nonnihil ex 
vultu praesagiri potest, ex (^vtrtg) natura & yiyvdiaxco cognosco ». 
Zodus kan, volgens de definitie van Blankaert, veel — om niet te 
zeggen alles •— uit het gelaat vermoed of voorspeld worden. 

Dergelijke stelling is vanzelfsprekend onhoudbaar en overdrijving 
is dan ook oorzaak van de slechte klank, die van de gelaatkunde 
uitgaat. Plato, Aristoteles en na hen vele anderen trachtten een ver-
gelijking te vinden tussen mensen- en dierengezichten en op grond 
daarvan een overeenkomst in de eigenschappen. In ons taaleigen zijn 
nog sporen terug te vinden : een schaapskop, voor een zeer dom on-
nozel mens ; een kattekop, voor een kwaadaardig mens ; een ezels-
kop, voor een domkop enz. Giambattista della Porta schreef in 1593 
zijn De Humana Pyhsiognomonia en gaf daarin de syntese van al wat 
voor hem op dit gebied was uitgedacht, doch zijn konklusies warcn 
zodanig overdreven, dat ze door niemand ernstig kunnen worden aan-
genomen. Johannes Caspar Lavater (1741-1801) uit Zurich heeft 
hiertegen gcreageerd en de nieuwe richting in de geneeskunde aan-
gepredikt van de wetenschappelijke fysiognomiek ; doch juist bij ge-
brek aan wetenschappelijke argumentatie en ook wel door al te ver-
gaande fantaisie, spatte zijn teorie uiteen. Tot op onze dagen laat de 
fysiognomiek de mensen niet met rust. Er steekt « lets » in... doch 
hoe ver gaat dit « iets » ? 

Het moet ons dan ook niet verwonderen dat in de Middeleeuwen 
deze vraag de wetenschapsmensen in de ban hield. zij die toch zo 
vatbaar waren voor magie, astrologie en alchemie. 

Het traktaat in het Middelnederlands, waarover we het hier heb
ben, beperkt zich echter niet tot het gelaat alleen, ook andere uitwen-
dige kenteken dan die van het gelaat weerspiegelen de ziel van de 
mens : hals, buik, borst, schouderen, armen, handen, vingers, voeten, 
benen, knieen en zelfs de manier van lopen verraden het innerlijke 
van de mens. Doch om dit alles te begrijpen geeft de schrijver vooraf 
een overzicht van de humoraal teorie. Men hoeft vooreerst te weten 
dat er vier elementen zijn : aarde. water, lucht en vuur en dat deze 
droog, vochtig, koud en warm zijn. Van deze elemcnten heeft de 
mens in zich de 4 levenssappen of humoren en naar gelang een van 
deze nu predominant is, wordt hij gekatalogeerd als sanguinicus, co-
lericus, flegmaticus of melancolicus. Ook de planeten hebben invloed 
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op de mensen en daardoor is het te verklaren dat kinderen uit dezelfde 
ouders geboren allemaal een verschillend karakter kunnen hebben. 
omdat ze onder een verschillend gesternte werden geboren. 

De schrijver geeft dus vooraf een overzicht over de vier tempera-
menten, dat we als volgt kunnen samenvatten : 

De sangwijn is de edelste type, een samenvatting van vuur en 
bloed ; hij is dan ook warm en wak van samenstelling ; hij is wel 
gemaakt van leden en heeft een goede kleur ; hij is levendig van na-
tuur, sterk, dapper en zeer geporteerd naar vrouwen ; hij is gezond 
van natuur, geschapen om te werken en te zwoegen. Wordt hij ziek, 
vcrbied hem verwarmende spijzen en laat hem weinig eten. Is hij 
gewond, zorg er voor dat zijn wonden volkomen genezen, anders 
groeit er kwaad vices in ; laat hem zo weinig mogehjk slapen. 

De colerijn is ccn edclc type, droog en heet van samenstelling. Hi] 
is goed gcvlecsd, dooh eerder mager; sommige hebben een goede 
kleur, andere zijn blcek ; in zijn jeugd is hij veelal ziek, doch is ge
zond als hij ouder wordt ; hij is minnend en speels, verstandig en 
kunstvol. In deze kategorie worden de meeste klerken en kunstenaars 
aangetroffen. Hij is vlug kwaad doch heeft het even vlug vergeten. 
Is hij gewond, verbied hem wijn te drinken. 

Dc [leumaat is ccn samenvatting van water en aarde, hij is dus 
koud en wak ; hij is bleek, heeft meestal veel overtollig vices, soms 
is hij mager, doch heeft steeds een groot hoofd, korte neus, lang 
voorhoofd en veel haar ; hij fluimt veel en is zwaar op zijn gang. Hij 
is niet geneigd naar vrouwen, doch als hij eenmaal mint is hij stand-
vastig. Verder is hij leugenachtig, bedriegelijk, laf en ontrouw, gierig 
doch royaal met andermans goed ; als hij ouder wordt is hij meestal 
zickelijk. Is hij gewond, verbied hem koude spijzen en teveel drinken. 

De melancolijn is van komplexie heet en droog. Hier is blijkbaar 
een vergissing geslopen in de redenering van de schrijver ; heet en 
droog zijn immers de kentekenen van de cholericus ; in alle traktaten 
over de humoraal teorie is de melancholicus koud en droog. Het is 
nochtans geen lapsus want de schrijver volhardt « droocheit ende 
hitte en mogen niet wel te gadere siin. want die hitte verteert dat 
droge ». Zeker is dat hij een klein gedacht heeft van de melancho-
lieker! Hij is mager en blcek, heeft een groot dik hoofd, is niet ver
standig, dubt veel, is droevig en soms woest. In de minnehandel is 
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hij echter zeer trouw. Is hij gewond, houd hem in een gezonde plaats 
en geef hem vochtige spijzen te eten. 

Na dit algemeen overzicht gaat de schrijver over naar de eigenlijke 
fysiognomiek en roept het getuigenis op van Hippokrates. naar tijds-
gewoonte, om mecr gewicht te geven aan zijn betoog en niet nood-
zakelijk omdat de beweringen in de werken van Hippokrates zouden 
terug te vinden zijn. 

De litteraire Middelnederlandse geschriften staan reeds geruiine 
tijd in de belangstelling ; gedurende een eeuw hebben filologen vooral 
gedolven naar de kostbare materialcn uit ons oude pairimonium en 
de bouwstenen van onze kultuur verzameld. Hun aandacht werd 
vooral getrokken op letterkundige werken, met nagenocg \olledigc 
verwaarlozing van de wetenschappelijke teksten, wat van hun stand-
punt bczien begrijpelijk is. Het is nodig dat met de ontginning van 
deze teksten begonnen wordt. Zijn er op filologisch gebied tekorten 
aan het werk, dan kan hier later aan verholpen worden : het voor-
naamste is dat er een begin aan gemaakt wordt. 

Hierna volgt dan de diplomatieke tekst, met nota's, in onze kern-
achtige en gemoedelijke taal uit de Middeleeuwen. In de oorspron-
kelijkc tekst zijn de regels ongenummerd ; die vrijheid hebben wij 
ons veroorloofd om het verwijzen te vergemakkelijken. 

Die willc wctcn die nature cnde 
die manierc an alle licden 
also ons scit mcester ypocras 
ciidc galicnus. hi vcrsta dit. So 

5 niach hi procven cnde weten clc article 
bi haer selven. Int icrste es men scul-
dcch te wctene die .4. elcmenfe. eiidc .4. 
complexicn vanden wclken clc mensche ye-
coniplexijt es endc gemaect. Macr daer hi 

10 [iiccst af heeft. daer af heeft hi den na
me. Endc dierstc es sanguinca 
Die sangwijn es dierste entie e-
dclstc van al den andren. Want hi 
e.s gecomplexijt vanden viere endc vaiiden 

15 bloede. Alle die sangwinc bi rcchtcr 
naturen siin si wel geieedt. cnde grof over 
die borst. Endc si hebben grove armc 

16 wel geieedt : een schone gestalte hebben 
! 7 grove arrae : dikke armen 

53 

file:///olledigc


endc been. Endc siin gemeinlec wel gela-
dcn met vleesche. endc wel gevarut. cnde 

20 van Icvender naturen. ende hi singct ghernc 
Hi es stare endc coene endc hi mach ve
le we.sen met wiven. want hi es wac bi-
dcn bloede. endc heet bi redenen van den vie
re. Endc gcrne es die sangwijn gesont 

25 endc gans al siin levcn. want si siin gecom
plexijt van den viere. Endc hi es van crach-
te mcor minnende dan enech van al den 
andren i'[ Die meestcrs bevclcn den min-
nccrs dat si niet en minnen dan die van 

30 haerre complexicn siin, want es hi van ere 
andere complexicn. hi vinten fier ende orgel-
ious tc hem wcrt. Mcr cs hi van sierc complex
icn. hi vinten sachte cnde gocdcrticren. dits 
also vel van manncn alse van wiven, cnde van 

35 wiven als van manncn. ^\ Galycnus secht 
dat .1. sangwijn conit tote .13. jarcn. ende hi 
gcvoclt die borst becommert. doe hem laten 
ter adrcn. Ende valt hi in ziccheiden. so es hi 
hem sculdech te wachtene van heeter spi.sen 

40 Occ es hi sculdech kittcl tetene. want 
hi es van stcrker nature Ende wert hi gewont 
.so es men sculdech sine wonden volcome-
leec te vcrsicne. want daer soude gcrne in 
wnssen quaet vleesch overmits ovcrvloyentheit 

45 siins vlecschs cnde blocts. Endc men es hem 
sculdech te wachtene van vele slapens 
want die sagwiin slaept gcrne CI Ghi 
sclt weten datraen elken mensche die ge
wont es van wat complexien hi es sculdech 

50 cs tc wachtene van vele slaeps. Endc den 
.sangwiin aire meest. want hem dromet 
gcrnc C)mm genouchte van wivcn. endc hi moch-

24 gesont endc gans : gezond en wclvarcnd 
51 orgelious : hooghartig 
32 tc hem wcrt : jcgens hem 

sicrc ; zijner 
34 vcl : voor wel 
37 becommert : bevangen 
43 vcrsicne ; veriorgcn 
52 omm genouchte : onune genouchte. van geneugte. genot 
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te Uchte geven sine nature, dat siins grote 
vreesc ware. Want wie die gewont es 

55 al dunct hem dat hi geen arch en heeft 
eest dat hi met wiven es of dat hi sine 
nature al .slapendc sciet. siins es avonture 
van den live (I Alle die sangwinc hebben 
vele hacrs. ende si siin luxurieus. ende min-

60 ncnde. cnde mogen gedcgen vele arbeits 
Dien bruun sangwijn es vele starker, dan 
die blonde. Die sangwijn es meer ber-
nende in minnen dan die andre complexien 
siin. Wan t alle mcnscen siin gemaect van 

65 A. elementen. van den viere. dat heet 
es endc droge. Van der lucht. dat roerende 
cs endc licht. Van den watere dat wac es 
ende swaer. Van dcr erden dat swaer es ende 
vol van materien C Nu seggen die meesters 

70 dat selke planetc es ant fiermament 
die regneert in haer rcgnacie van goe-
dcr tijt cnde van gelucke ende van payse op 
ertcrike. Sulkc andere regneert van vech-
tene ende van stride, Sulke andere regneert 

75 van manslachte endc van sterften van heren. 
C Voort es waer datmen .1 . kint wint 
dat kint sal siiii wescn ontfaen .1 . deel 
na dier planeten in wies regnacie dat 
geboren si. Ende hier bi comet dat .1 . man 

80 heeft 7. kindere of .8. dat .1 . sal sijn ho-
vesch ende wel geraect. dander sal sijn sot 
ende ongemaniert. dcen scone ende dander 
leelijc. deen goedertieren dander fel. Sulc ge
sont. ende sulc quaelt al siin leven CI Nu 

85 seldi weten twi die sangwijn meer bcrnet 

57 avonture van den live : gevaar van stcrven 
62 bernende : brandendc, vurig 
66 roerende ; beweeglijk 
70 selke : sommige 
80 hovesch : hoofs 
81 wel geraect ; wel gemaakt 

.sot : dwaas 
83 fel : driftig, boosaardig 

sulc ; zo een, sommige 
84 quaelen : ongesteld zijn 
85 twi : = te wie, waarom 
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in minnen dan in andren dingcn. d<its om dat 
hi es gecomplexijt van den viere cnde van den 
bloede. Endc waer tfier comt het toent sine 
cracht cnde het mecrrct cmmer toe. ende dat 

90 bloct geeft wondcrlikc varwc ende hcts 
quaet wech te doene. Die sangwijn 
onthout vaste in siin hcrte dat hire in ont-
fact. dit es sine nature 
Colerica es .1, goede complexic cnde 

95 ,1. cdcle ende wel vorsienech van 
sinnc. die rechte colerijn es wel gesca-
pcn endc snel endc figureus. cnde hi heeft die 
leden wel gcladcn met vleesche. Mcr .1. deel 
mager. Sulke vintmen rcdedelike wel 

iOO gcvarwet cnde sulke bleec C Die colerijn 
cs gcrne zicc in sire joncheit. ende gesont 
in sire outhcit, Endc niiich hi leven tote 
xl. jarcn. hi sal levcn also lange alse na
ture in hem mach gcdogen. op dat hi sine 

105 doot niet en vcrhaest C Die colerijn cs 
minnende endc jolijs. endc spellijc. endc begcrcn-
de gcselscap van vrouwen. Ende hi es gcrne 
in .solase endc in rivecle, Endc hi es constech 
cnde vroct. endc van wondcrlikcr manieren 

I 10 Endc die constechstc mcesterc endc clcrkc 
die men vint, dat siin die colerine. 
CI Die colerijn es droge endc heet endc 
wel getcmpcrt. endc saen gevoelt hi alle 
die dine die procvelijc cs sire naturen 

115 Ende hi belgct hem lichtc. dats bedi dat 
hi droge es cnde heet. daer bi ontstcct hi sacn 
cnde sacn es hi wcdcr gesaet. Macr .sulke co
lerine siin dies lange gcdinken. dats 
bedi si hebben vele gallen. endc gramscap 

120 dccrt hem hcrde sere, want si verteert die 
wachcit in hem endc doct thertte rnindren 

93 ontfaen : ontvangen 
101 gcrnc : gewoonlijk. vcclal 
104 op dat : mits 
108 .solase : plczier 

rivecle : luidruchtig vcrnui.ik 
i 15 .sacn : onmiddcUijk 
i 15 bedi dat : omdat 
117 gcsact ; \'er:adigd. tcvrcdcn gcsteld 



endc daer af oudct hi hcrde sere endc ncmt .it ccr 
tijt C Die colerijn es vele peysende 
endc hem dromet gerne wonderlike drome 

125 Endc wanneer die col. es out .xl. jaer 
so en moet hi hem niet docn laten ter adren 
voort meer also lange als hi leeft. want 
hine heves gene noot. want hijs droge 
endc heet. endc hi heeft wel te doene dat 

1.30 hi behoude sine wacheit .sijns lichamen 
Endc hine mach maer . 1. wcrf die weke 
met vrouwen siin. of min. Endc so min .so 
beter wilt hi leven also lange als siere 
naturen behoort C Ende es die cole. 

135 gewont. men salne wachten van wine 
te drinkene. Want hem mochtc lichtc 
dromcn om wiven overmits den welkcn dat 
hem sine nature ontfoere. Ende wet dat 
vreselijc es met wiven te sine viescelike 

140 Of die nature te storttcne die zicc cs 
of gewont want daer leecht die doot anc. 
Flcumatica es ene complexic van 
ere wonderlikcr naturen. die flcumact 
es van ere bleker varwen. Men vinten 

145 geladen met onnutten vleesche. ende bi wi-
Icn mager. Die ficumaet es van .1. cou-
der naturen endc wac. hi raexemt vele. 
endc werpt vele uut. hijs swaer in sinen 
ganc, want hijs gecomplexijt vanden 

150 watere ende van der erden. dat watere es 
sachte ende cout. entie erde es cout endc 
vol van materien. f-Iier bi es die flcumact 
bleec. swaer. ende vol van humoren bi redenen 
vandcr erden. Endc hijs wac ende cout. bi rc-

155 dcncn van den watere CI Die flcumact 
es swaer ende cout bi naturen. cnde scldcn begcrt 
hi met wiven te sine. Mcr cist dat hi min
nende wcrt. hi salrc gestadeliker an bli-
ven dan .1 . ander. Hi gelijct den groenen 

160 houte dat node ontstcct van den viere 
Mer alst verhit endc bcrnet. so saelt cenpcrlikc 

137 wet : weet 
147 raexcmen : rochclcn, fluimen opgcven 
158 gestadeliker ; standvastiger 
161 eenperlike : gestadig 
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bcrnen cnde gestadelijc. so dat ment qua-
lec sal mogen bluschen. Oec es hi fel. 
gram, ende quaetmoedech in hem selven. Mer 

165 hi es van soetcr talen alse hi es in gocden 
poente CI Alle die fleumate hebben 
groetc hoefde geladen met vleschc. met 
cortten nczcn. met langcn vorhoefden. 
daer si vele haers hebben. Si siin ger-

170 nc logenachtech. bedriechlijc int ge-
Inet. cnde blode van herten. ende wankel in 
haer gcdachte. cnde gerne hebben si stin-
kcnden adem. Si siin bruun endc van swer-
tcr gcdanc. som mogen si wel gcdogen 

175 ongemac. sondcr te valne in ziecheiden : 
CI Gevallet dat die fleumaet wort 
gewont. Men essen scudech te hoedene 
van couder spisen. mcr . 1. luttcl heet. want 
ate hise al te heet. hi soudcr af hebben 

ISO den lichame. entie rooc vandcr mageu 
soude verrotten die herssencn. Ende ate hi 
spise die alte cout ware, hi soudcr ave 
vercouden. so dat hi soude beven. ende al-
.so mochte quaet vleesch wassen in sine 

185 Vv'onden CI Meester ypocras hi leert den 
ersaters enden surgincn. wanneer dat 
si hebben enen fleumaet onderhanden die 
gewont cs. So siin si sculdech desen tc 
wachtene van vele drinken.s. want die 

190 draac mochte die wonden doregaen. ende 
dcr af mochte wassen quaet vleesch. endc ther-
tc soudcr hem af vcrflauwcn. C Die fleu
maet mach genesen van alte groter 
siccheit. Hi es swaer ende trage in sijn doen 

195 ende hem dromet gerne swcrlijc. Hi willewel 
.siin gcgouden. Mer node geldct hi .selve. 
Ende hijs scaers van den sinen. Mcr hi es 
milde over ander Uede goet C Eest dat 
.1 . fleumaet wcrt geboren in voller manen 

ontlasting hebben 180 
186 

190 
195 

den lichame hebben : on 
crsater ; arts 
surgine : chirurgijn 
doregaen : doordringen 
gcgouden sijn : rijk zijn 
gelden : betalen 
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200 met pinen mach hi leven tote .20 jaren 
Endc nemmcrmeer en wert hi wel gesont 
hine sal qualen al sijn leven C Galyenus 
seccht. eet hi dicwile vleesch. hi ver-
cout dcr af so zere. dat hi bi naturen onlangc 

205 leven mach. Endc drinct hi dicken borne 
of melc op visch. hi wert daer af lasers 
of so rappech. dat hi cume yewer gedu-
ren mach C Galyenus seyt. van wat con-
plexien dat de mensche es. eet hi dicwile 

210 visch ende drinct borne daer op of coyen 
melc. hi sal lasers werden ende andere mesqua-
me der af hebben die zere sal gaen an siin 
lijf d Maer die sekerlike leven wille 
hi sie dat hi gecrige lichten lichame. ende 

215 doe hem laten in den mont. ende luttel ter adren 
Want dbloet suvcrt den lichame. Die fleu
maet es gerne siec in sire outheit. hi es 
gecomplexijt metten melancolijn dat meeste deel. 
Melancolica es ene complexic van 

220 ere wonderlikcr naturen. Alle melan-
coline siin gcrne mager. ende van bleeker 
varwen. Sulke vintmen die hebben grote 
hoefde geladen met vlesche. Dese melan-
coline en mach niemen bekennen dan bidcr 

225 talen. of si siin fleumate. of melanco-
line. Siin si melancoline so spreken si 
gerne van sotheiden. Siin si fleumate so 
spreken si gcrne van winningen ende van scaers-
heiden C Die melancoliin es gerne mager 

230 endc droge ende hebbende die adren vol 
van bloede ende luttel herssenen. hi sprect 

200 met pinen : met moeite 
205 borne ; water 
206 lasers : als Lazarus, besmet met een huidziekte (geen melaatsheid volgens 

moderne begrippen) 
207 rappech ; schurftig 

cume : nauwelijks 
yewer : ergens 
geduren : stil blijven 

211 mesquame : kwalen 

214 lichten lichame : het tegenovergestelde van hardlijvigheid 
224 en mach niemen : kan niemand 

59 



gcrnc uut cnde jn. Endc hi cs .sot endc vcrlopen 
Nu proeft .1 . exempel in die gehke. 
Settet enen erdenen pot over tfier met 

2 35 luttel waters, hine sal niet conncn geduren 
liine sal .spliten. Al.so en mach dat been 
\ a n den hoefde dcr die herssenen in liggen 
niet lange geduren in goedcn pointe omme 
die grote hitte die clemt van den herssc-

240 iicn jnt hoeft. Endc als hem die melanco
lijn ontmacct. So verteert hi hem alte 
gadcr. want hi blaest tfier onder den pot 
daer Juttcl in cs CI Die mel. wille alle 
dine contcrfcytcn die hi voren siet docn. hi 

245 cs vele peysende ende vele sprekende 
Hi es bi wilen so fel endc so droeve ende so 
verwoedt. dat hi niet en weet wat hem over-
gact. Endc somtijt lacht hi cnde singet 
cnde drijft grote bliscap, ende hine weet 

250 wcromme. dit comt al van crankcn hcrs.senen 
Endc alse de mane cs op haer vcrmaken 
so .siin sulke melancoline als uut hem sel
ven. endc si spreken wondcrlikc dingen. want 
die herssenen van den vanden mcn.scen wassen 

255 endc wanen metter manen. Daer omme sijn die 
melancoline metter nuwcr manen van cran-
ker hcrs.senen ende van cranken sinne. Oec sijn 
die melancoline van grotcn drome ende .swaer 
in haren slacp CI Ypocras ende galyenus wisen 

2b(.) dat melancoline sclcn haer voeten dwaen 
in hccten watere savons alsi slapen gaen 
endc daer in te doene bladerc van witten wil-
gcn. cnde dcr met te wrivene haer vocte 
want dit doct wel slapen ende rusten. Endc 

265 wel slapen vocdt die herssenen. want men 
scit cnde hcvct gcsicn als .1. mensce niet slapen 

232 verlopen ; ruw 
241 hem ontmacken : zich vcrmaken 

hem verteren ; zich in het verdcrf storten 
244 contcrfcytcn : nabootsen 
251 alse dc mane es op haer vcrmaken : hij nieiiwc maaii 
254 van den vanden ; lapsus 
255 wanen : afnemen 
260 dwaen : wassen 
262 witte wilg : Salix alba L, ; schictwilg ; zilverwilg 
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en mach noch rusten dat men dit dede 
Oec eist elken mensce goet van wat con-
plexien hi es die niet rusten noch slapen en 

270 mach. want het vercoelt den hchame ende 
geeft hem confoort C Die melancolijn es 
heet ende droge. droocheit ende hitte en 
mogen niet wel te gadere siin. want die 
hitte verteert dat droge. Ende .so waer 

275 dat hitte es daer es gramscap. Ende wert 
hi onsteken an vrouwen minne hi saire vaste 
an bliven. hi salre lichte om stcrven of val-
len in tysike. want tysike comt van te ve
le met wiven te sine, of van te vele pey-

280 sens, of van rouwen C Wan t die meester 
aristotiles riet den coninc alexandcre dat 
hi hem hoeden soude van .3. poenten boven al 
woude hi leven na rcchtcr naturen. Dierste 
es dat hi hem wachten soude van te pine-

285 ne boven mate. Dander dat hi hem wach
ten soude van te vele peinsens. Dat 
derde es dat hi hem wachten soude van 
te vele met vrouwen te sine. W a n t dese .3. 
dinge breken den lichame alte zere. 

290 CI Endc gevallet dat .1. mel. ziec of gewont 
wert. Men essen sculdech te wachtene endc te cu-
rerene van sire ziecheit. of na sijn wonden. ende men 
essen sculdech te houdene in gaser stede. ende hijs 
sculdech te nuttene wacke spise. also dat die 

295 rooc van sire mage niet en sla in sine herssenen 
Wan t quame die rooc der in. dan at quame hem die do
ot. Ende hier omme moet hi hem houden na sire 
complexien. Ende so sal elc mensce van node hem 
houden na sire complexien. Wilt hi leven na 

300 besceedenhcit der naturen. N O T A nota 
Meester ypocras hiet sinen discipu-
len dat si hen soudcn wachten 

confoort : vermecrdering van krachten 
tysike : tering 
pinen : zwoegen, arbeiden 
wachtene : bewaken, in het oog houden 
in gaser stede ; schrijffout voor in gan.ser stede, op een gczonde, rcine plaats 
besceedenhcit : geschiktheid 
hem wachten iegen ; oppa.s.sen voor 
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iegen die gene die hebben na
turelike bleecheit. want si siin 

305 gerect ter quaetheit enten sonden. Ende 
sonderlinge vore die gene die verminct 
siin in enech let. want si siin nidech in al
ien dingen. ende quaet sprekende achtcr die ge
ne die wel haer vrient wanen sijn. Ende 

310 occ sonderlinge vore die vleycn endc sme-
ken C Nu wijst ypocras den mensce te haer 
bekcnne bi vele tekenen. ende ierst biden 
hare ende scit aldus. So wies haer slecht 
endc lane es. bediet van quader onthoudenis-

315 sen. ende van cranken herssenen. Ende dicke 
haer an den top ende achter dunne. bediet 
sotheit ende gusheit. Die haer ende ha
ren alse borstelen. b. simpelheit ende on-
achtsnmheit aire dinge. Vele haers 

320 ane die borst hebbende .b. ondadech 
cnde luttel ontsiende te doene .1 . quade be-
darve. ende stare van leden. ende minnende 
die onsuverhcit. Swart haer .b. minne 
te wiven. ende in alien dingen gerechtech. 

325 Ci Rode varwe. es .1 . teken van dulhei- varwe 
den. endc van gramscapen ende van scalcheiden 
ende van verradenissen. Die tusscen roet 
ende swart siin sonder bleecheit wel blo-
sende .b. paysibel C Die grote ogen heeft ogen 

330 pullende uutwert ende van leleker gedane 
hi es nidech. onscamel. ende ongehorsam 
Ogen die te maten siin. no tc groet no 
te cleine binncn wit alse wolken met 
enen cleinen ommeringe ende swart, bediet 

335 goede verstannisse endc hoefsch endc getrou-
we. Die den scedel van den ogen wijt 
heeft. ende .1 . lane ansichte .b. malicioes 
endc quaet. Die dogen gelijc den ezel 
heeft. hi cs sot endc hard van naturen 

onthoudenisse : geheugen 

gusheit : guitenstreek (guse is een gezicht dat men tegen iemand trekt) 
ondadich : gewetenloos 
gerechtech : rechtvaardig 
verradenisse ; trouweloosheid 
onscamel : schaamteloos 
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340 Dien die ogen hart siin met ere scarper 
zie roerende .b. dief. ongetrouwe ende 
loes. Die rode berrende ogen heeft .b. 
quaetmoedech ende luxurieus. Die dogen 
root heeft ende swartte plecken daer in 

345 .b. smekende roemachtech ende quaet van 
hertten CI Witte wintbrauwen endc die- wintbrauwen 
ke van hare .b. onbequemelecheit van spraken 
Wintbrauwen die siin in die middewcrt 
opwcrt streckende .b. nidecheit. gierech-

350 heit ende vergetelheit. Wintbrauwen te 
maten dunne ende slecht .b. hoefscheit 
getrouwechcit. ende goede vcrstennisse CI Scer-
pe naze voren .b. lichte gram wesen. Lan
ge nazen over den mont hangende .b. scale- naze 

355 heit. hoverde endc stouthcit. Camuse neze 

.b. subtile malicie. druustecheit in gramsca
pen ende haestecheit van sinne. Die de 
nezegate lane heeft endc niet wijt. hi 
es goet van sinne ende van verstennissen. 

360 Die den neze breet heeft. hijs logen
achtech ende vele clappende CI Die dat 

ansichte mager heeft ende bleec .b. cregel. ansichte 
overmoedech. endc gerne vechtende ende min-
nere dcr valscheit. ende onsuverheit van 

365 lichamen. Die dansichte ront heeft 
niet te mager no niet te vet .b. vroetheit. 
waerachtech. endc minnende. ende hem selven 
wel vcrstaende. hoefsch ende wel geraani-
ert. Die vette lieren heeft. hi es sot 

370 endc van ruder naturen. Die danschijn hcrde 
cleine heeft .b. smekere cnde quaet. Die 
danschijn lelijc heeft. hine mach nemmcr
meer wescn wel gemaniert noch van 
goeden seden. Die danschijn lane heeft 

375 .b. scamel. blode endc haestech C Die den 

341 zie : oogappel 
roerende : beweeglijk 

342 loes : vals 
345 roemachtech : pralerig 
355 camuse neze : plattc neus 
367 hem selven wel verstaendc : verstandig zijnde, levenswijsheid hebbende 
369 lieren : wangen 
375 scamel : bescheiden, nedcrig 
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mont groet cnde wijt heeft .b, vechtere mont 
stout, ende bedriegere. Die de lippen groet 
heeft .b. .sot ende in alien dingen trage. 
CI Die de oren groet of lane heeft .b. dul 

380 ende onverstendech. mcr dat hi ontfaet dat 
hout hi wel C Die de oren hcrde cleine 
heeft .b. diet ende luxurieus C Die 
dc stemme groet of ludc clijsterende heeft stemroe 
-h, clappende. vechtere. endc wel geredent 

385 Die de stemme no te claer no te donker 
en heeft .b. vroct. waerachtech endc gerne 
gerechtech. Die haestech es in sinen 
worden ei.st dat hi heeft cleine stemme 
,h. dul, onnutte ende onscamel. Clij-stren-

390 de stcmmc .b. nidecheit endc niement wel 
betrouwende. ende ydel van sinnc. endc van 
.sconcn gelate. endc quaet pein.scndc. Die 
dc stemme heeft claer sondcr clijstren 
.b. sot ende in vele dingen onscamel endc roc-

395 kclocs C! Die sine hande roert alse 
hi sprect .b. nidech. bedriechlijc ende ach
ter sprekende. Ende die niet en roert 
hande als hi sprect noch oec ander Icdc 
hi es volmaect in verstennissen. ende wel ge-

40i) disponeert ende van goeden vasten rade. 
C! Die den hals heeft lane ende smal hals 
b. sot. vcrgetel. blode. endc vervacrt. Die 

den hals crom heeft .b. behendech endc 
van vele sins. Maer hi es .1. deel crigel 

405 Die den hals cort heeft .b. malicieus 
bedriegere ende quaet. Die den hals cort 
cnde dicke heeft .b. sot endc crane van 
her.s.senen. van sterkcr borst, cnde groet ectcre, endc 
hi mach wel pinen C Die den buuc buuc 

410 groet heeft van naturen .b. dul cnde 
onbehendech ende oec luxurieus. Die 
den buuc te maten heeft .b. versten-
dech ende van gansen rade CI Die 
nauwe es tus.scen sine .2. mammen .b. borst 

415 van edelrc naturen tc sine endc hoefsch 
in al siin doen. Wijtheit van borsten 
bediet edelheit endc stoutheit ende 

383 clijsterende : schetterend 
404 irigel : kregel. kittelorig 
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goede verstannisse ende wijsheit. Die 
hoge borst heeft .b. stare ende getroU' 

420 we endc milde van sinen goede 
C Dien die scouderen breet ophef-
fende siin. bediet fel. vrec. wantrou-
wel C Die de arme heeft recken-
de toten knien. bediet stout ende 

425 milde ende edel van sinne. Sijn die 
arme dicke endc stijf endc cort. dat 
bediet. piinlec endc onwetende C Die 
de palmen lane heeft .b. wel gedis-
poneert tote vele consten endc van 

430 goeden hantgcdade ende vroet in alien 
sinen werken C Vingere die cort 
siin .b. sotheit endc zere minnende ge-
rcchtecheit CI Die cleine voeten 
heeft .b. hartheit ende starcheit 

435 van naturen C Die de been groet 
heeft. bediet stout ende stare van 
lichamen ende van naturen C Die 
de knien ront ende vet heeft. hi es 
crane in dogeden endc moru van complex-

440 ien. CI Die den ganc wijt endc snel 
heeft .b. geluckech in al siin doen. Ende 
wies ganc trage es ende cort of 
nauwe. hi es bedruftech twivelec 
ende onmachtech in alien stucken 

445 ende geerne van quaden wille 
C Die donker swart es of eerdach-
tech. bediet heldende ten gebreken 
ende ter luxurien sonderlinge 

scoudren 

hande 

vingere 

voete 

been 

knien 

ganc 

L. J. Vandewiele. 

427 piinlec ; onhandelbaar 
443 bedruftech : zwak 

twivelec : onbetrouwbaar 
447 heldende : hellende, neigende 
448 .sonderlinge : bijzonderlijk 
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