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INLEIDING 

Er kan geen twijfel over bestaan dat de zogenaamde geheime of 
verboden kunsten in de middeleeuwen in de Nederlanden even 20 ruim 
verspreid en 20 druk beoefend zijn geweest als dat in de ons omringende 
Westeuropese landen het geval was. Toch zijn de tot ons gekomen 
handschriften waarin teksten die tot de « Verbotene Kiinste » gerekend 
dienen ce worden, wel bijzonder schaars vertegenwoordigd. 

Voor de fysiognomie beschikken we over chiromantische verhan-
delingen in proza — in Hs. 15624-41 van de Koninklijke Bibliotheek te 
Brussel (1) .— en in verzen, de «Cyromanchie van den Pape van Hamme* 
uit Hs. 697 van de Universiteitsbibliotheek te Gent (2). Bij dezelfde pseu-
do-wetenschap, die in de middeleeuwen in hoog aanzien stond en zeer 
ernstig genomen werd, dient 00k geklasseerd te worden een klein proza-
werkje over fysiognomie in de ruime zin van het woord dat het voorwerp 
van deze bijdrage uitmaakt. 

Een van de bestaande vier versies werd reeds door J.F. Willems 
gedrukt (3) naar de enige hem bekende tekst die voorkomt in het reeds 
genoemde Hs. van de Kon. Bibliotheek te Brussel (4), een van de be-
langrijkste verzamelhandscliriften met Mnl. geneeskundige teksten die 
we bezitten (5). Bij zijn uitgave van deze uit het midden der 14e eeuw 

(1) L.J. Vandewiele, «Een Middelnederlands Traktaat over Ciromantie», Sdentiarum 
Historia VIII (1966), 181-202. 

(2) Nap, De Pauw, Middclncderlandsche Gedichtcn en Fragmenten (K.V.A, Gent, 
1893), le aflevering, pp. 272-289. 

(3) J.F. Willems, «Over Gelaetkunde, een Tractaetjen van omtrent het Jaer 1351», 
Belgisch Museum III (1839), 231-235. 

(4) fols. 47v-48r. 
(5) Zie over dit Hs. E.G. Van Lcersum. De «Cyrurgie» van Mcester Jan Yperman 

(Leiden, 1912), p. 25 e.v. en Karel van Hulthem 1764-1832 (K.B. Brussel, 1964), 
pp. 269-270. 
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daterende tekst heeft Willems zich beperkt tot het weergeven van de 
tekst met de verklaring van enkele moeilijke woorden. 

Van dit traktaatje bestaan nog drie andere versies die nog niet nader 
werden bestudeerd. De eerste ongedrukte versie is mij alleen bekend in 
een afschrift dat door J. Verdam werd gemaakt en dat zich nu in de Uni
versiteitsbibliotheek te Leiden bevindt als Hs. Lett. 1750. Op zijn afschrift 
vermeldt Verdam (6) dat het Hs. zelf zich te Maastricht, wellicht in de 
Stadsbibliotheek, bevond, doch navraag te Maastricht heeft uitgewezen 
dat het Hs. nu niet meer aldaar te vinden is. 

De tweede ongedrukte versie komt voor op fols. 22v-23v van het Hs. 
2818 van de Nationale Bibliotheek te Wenen (7), dat uit de tweede 
helft van de vijftiende eeuw dateert. 

Een derde versie komt voor in twee verschillende handschriften : 
Kon. Bibliotheek Den Haag, Hs. Kon, Akad. van Wetcnschappen, nr. 
XVL fols. 34r-37r, en Kon. Bibiotheek Den Haag, Hs. 76 E 4, fols 33r-
34r. Het eerstgenoemde Hs. dateert uit het midden van de 14e eeuw, 
het tweede uit de tweede helft van de 15e eeuw. Beide teksten zijn zowel 
naar de inhoud als naar de vorm nauw verwant, zodat er geen twijfel is 
dat het laatstgenoemde een kopie is van het eerste (8). 

Deze onuitgegeven versies vertoncn, wat de inhoud betreft, sterke 
overeenkomst met die weIke door de vader van de Vlaamse Beweging 
werd bekend gemaakt, doch de verwoording is wel zo sterk verschillend 
dat een parallelle weergave van de teksten verantwoord geacht werd. 

Ze gaan zondcr twijfel uiteindelijk terug op eenzelfde bron. De iden-
tificatie van deze bron laat niet alleen toe na te gaan hoe de vertaler of, 
juister, de bewerker, is tc werk gegaan, doch opent tevens het perspec-
tief dat men het fysiognomietraktaatje kan inpassen in het geheel van de 
culturele achtergrond van dit soort vakliteratuur waarvan de invloed op 
de middeleeuwse beschaving belangrijk te noemen is. 

(6) Hi) schrijft: «Fragment, berustende te Maastricht*. 

(7) Voor een beschrijving van dit Hs. zie H. Menhardt, Vcrzeichnis der altdeutschen 
Uterarischen Handschriften der Oestcrrdchischen Nationalbibliothek (Berlin, 
1960-61). Dit traktaatje wordt hier echter niet afzonderlijk vermeld, alhoewel het 
door de titel «Vander kennesse der complexien* van de voorgaande tekst afge-
scheiden is. 

(8) Voor een gedetailleerde beschrijving van deze twee Hss.. zie R. Jansen-Sieben, 
De Natuurkunde van het Geheclal (Acad. Royale de Belgique, Classe des Lettres, 
Brussel, 1968), L pp. 119-131. Het afschrift uit de 15e eeuw is bij de hier uitge-
geven teksten onvermeld gelaten. 
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De bron nu waaruit het Mnl. traktaat zijn gegevens heeft geput is 
het beroemde en zeer invloedrijke werk 5ecrefa Secreforum dat sinds lang 
tot de vele pseudo-Aristotelische geschriften gerekend wordt die in de 
middeleeuwen de roem van de grote wijsgeer hebben hoog gehouden. Dat 
er in de middeleeuwen voor dit werk een buitengewoon grote belangstel-
ling bestond is niet te verwonderen als men bedenkt dat deze Secreta 
de namen in zich verenigde van Aristoteies en Alexander de Grote, daar 
het werk immers als een epistula van de wijsgeer ad Alexandnim be-
schouwd werd. De meeste grote geesten uit de dertiende eeuw hebben 
zich actief met dit werk bezig gehouden : Roger Bacon in zijn Opus 
Majus (1267), voorzag het werk van geleerde glossen, Michael Scot 
( t 1235) bewerkte een gedcelte ervan in zijn Liber physiognomiae dat hij 
samenstelde op verzoek van keizer Frederikll; Albertus Magnus nam er 
uittreksels van over in zijn Liber de animalibus, en Thomas van Aquino 
gebruikte het naar alle waarschijnlijkheid eveneens. 

De directe of indirecte bron van alle bekende bewerkingen van de 
Secreta is een Arabische compilatie. Sirr-al-Asrar geheten. waarvan twee 
verschillende versies tot ons zijn gekomen. De ene telt tien onderdelen, de 
andere slechts acht (9). Op de langere versie is een volledige Latijnse 
vertaling gebaseerd die op de naam staat van Philippus Tripolitanus (1'' 
kwart van de 13' eeuw) (10). De kortere Arabische versie is de bron van 
een gedeeltelijke Latijnse vertaling die toegeschreven wordt aan Johannes 
Hispalensis (begin 12'' eeuw). Het is in hoofdzaak de Philippus-vertaling 
die de roem van het werk in de Westeuropese middeleeuwse periode 
heeft verspreid. 

Over de bronnen van het gehele Arabische werk zelf zijn de me-
ningen verdeeld. Voor wat de fysiognomie echter betreft, heeft R. For-
ster ( I I ) bewezen dat ze steunt op een beknopte, wellicht Arabische 
samenvatting van twee Griekse geschriften. nl. een pseudo-Aristotelische 
fysiognomie en een gelijkaardig werkje dat aan Polemon, de sofist uit 
de stad Laodicea (12) wordt toegeschreven. 

(Q) M. Steinschneider, Die Hcbraischcn Ucbersctzungen des Miftelalters und die Judcn 
als Dolmetscher (Berlin, 1893), p. 248. 

(10) Van deze vertiiling van Philippus bestaat evcncsns een beknopte versie waarin 
echter het gedcelte dat over fysiognomie handelt zo goed als geheel met dat 
uit de volledige Philippus-vertaling overeen.stemt. 

(11) R. Forster, De Aristotelis quae fefuntur Secretis Secrctorum commentatio (Kiliae, 
1888), p. 1-20. 

(12) M. Steinschneider. op cit., p. 251-55. Zie ook R. Forster, Scriptores Physiognomicc 
(Lipsiao, 1893). vol. I, p. XXI; do Ai?,bische tck^it. samen met een Latijnse ver
taling van Polemons werk vindt men in dit werk van Forster op pp. 94-294. 
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In de Latijnse vertaling komt. volgens de te Parijs gedrukte post-
inkunabel van 1520, als laatste onderdeel, na de strategie, de fysiognomie, 
die hier, in tegenstelling met wat in de twee Arabische versies het geval is, 
losgemaakt werd van de gezondheidsleer. Reeds vroeg komen bepaalde 
gedeelten uit de Secreta ook als afzonderlijke wcrken voor : vooral voor de 
gezondheidsleer, de strategie, het traktaat over de stenen en de fysiogno
mie is dit het geval. Als gevolg hiervan is het goed mogelijk dat het Mnl. 
prozatraktaatje over de materie op een dergelijk reeds uit zijn verband 
losgemaakt en min of meer bewerkt Latijns traktaatje zou kunnen terug-
gaan. 

Zoals bekend werd het boek Secreta Secretorum door Jacob Van 
Maerlant in het Mnl. in versvorm bewerkt met als titel De Heitnelijkheid 
der Heimelijkheden. Van dit uitvoerig in gepaarde rijmen geschreven 
gedicht (2158 vv) zijn drie volledige teksten in handschrift bewaard, 
nl. in het Hs A.A. 69 van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, 
in Hs. 169 van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Lei
den en in het zg. Comburgse handschrift. Naast deze drie volledige 
teksten is ook nog een tekst fragment voorhanden in het reeds ver-
melde medisch verzamelhandschrift uit de Koninklijke Bibliotheek 
te Brussel. Dit werk van Van Maerlant werd reeds herhaalde 
malen uitgegeven, het laatst door A.A. Verdenius (13), die in 
zijn inleiding het waarschijniijk acht dat Van Maerlant de onver-
korte Latijnse vertaling van Philippus als bron heeft gebruikt (14). 
Van Maerlant blijkt daarbij als volgt te werk te zijn gegaan : bij het be
gin blijft hij dicht bij het Latijnse voorbeeld en slaat ook zeer weinig 
over. In de tweede helft echter heeft hij de Latijnse tekst sterk inge-
kort: hij maakt daarbij geen zelfstandige samenvatting doch slaat telkens 
weer kleinere of grotere gedeelten van de Latijnse tekst over. Soramige 
tekstgedeelten laat hij bovendien geheel weg. Dit laatste is het geval 
voor het hoofdstuk over de stenen, de strategie en ook .— en dit is 
merkwaardig •— de verhandeling over fysiognomie die ons hier in het 
bijzonder interesseert. 

Het gevolg van Van Maerlants ingrijpen is dat we — zoals Verde
nius te recht heeft aangestipt — in zijn werk de Secreta terugvinden 
ontdaan van al die occulte wijsheid, van al die «heimelijkheid» waarvan in 
zijn werk alleen nog in de titel melding gemaakt wordt. De lezer van het 

(13) A.A. Vcrdeniu.<;. Jacob van Macrlant's Heimclijkheid der Heimelijkheden (Amster

dam, 1917). 

(14) A.A. Verdenius, op. cit., p. 103. 

116 



Mnl. werk kan zich dan ook afvragen, «waar hier de geheime wetenschap 
schuilt die den oningewijde verborgen moest bhjven (15)». 

Wanneer we de Latijnse verhandeling uit de Secreta (in de vertaling 
van Philippus Tripolitanus) (16) vergelijken met de Mnl. prozaversie, 
valt het op dat in deze laatste verscheidene gedeelten uit de Latijnse tekst 
ontbreken. Dit is het geval voor de inleiding met daarin het bekende ver-
haal van de leerlingen van Hippocrates die een afbeelding van hun mecs-
ter maakten en die gingen tonen aan Philemon, de beroemde fysiognomist 
in wiens naam we duidelijk de hierboven vermelde Polemon herkennen. 
Philemon werd gevraagd: «considera banc figuram et indica nobis qualita-

tes et complexiones eius». Hierop verklaarde Philemon dat de getoonde af
beelding die w âs van een mens vol gebreken : «iste homo luxuriosus est, 
deceptor, amans coitum». Hierop wilden de leerlingen van Hippocrates 
hem doden, doch ten slotte keerden ze naar hun leermeester terug en 
verhaalden het gebeurde. Tot hun verbazing verklaarde Hippocrates ech
ter dat Philemon de waarheid sprak : «dixit Ypocras : certe verum dixit 
Philemon nee praetermisit unam litteram, verumptamen ex quo ego perncxi 
et consideravi haec turpia esse et reprobanda. constitui animam meam 
regem super ipsam et retraxi eam ab eis et triumphavi super retentione 
concupiscentiae mcae». 

Toch was deze anekdote de scribent van de Mnl. tekst blijkbaar niet 
geheel onbekend, vermits de vermelding van «(meester) Ypocras» bij het 
begin, alleen in het licht van deze anekdote kan verklaard worden. Het 
spreekt vanzelf dat volgens de Latijnse tekst Hippocrates slechts zij-
delings met de fysiognomie iets te maken heeft gehad, doch dat de Mnl. 
scribent zijn naam meer vertrouwen inboezemde en bekender voorkwam 
dan die van Philemon aan wie in feite de uiteengezette leer toegeschreven 
wordt. 

Ook ontbreekt in de Mnl. versies elke toespeling op Alexander de 
Grote en de slotbeschouwingen die van de Latijnse versie een afgerond 
geheel maken komen er evenmin voor. Hierin wordt een .synthese gege
ven van de verschillende afzonderlijke, vooraf gegeven aanwijzingen 
en wordt het fysiologisch portret getekend van een «homo optimae 
memoriae et bene compositus in natural. Het besluit van de Latijnse tekst 
is een waarschuwing zich niet tot een oordeel te laten verleiden door een 
losse aanwijzing doch steeds het geheel van de tekenen in het cog te 

(15) A.A. Verdenius, op dt., p. 107. 
(16) De tekst hiervan vindt men, samen met een Latijnse vertaling van de twee Arabische 

versies, in R. Forster, Scriptores Physiognomicc, vol. II, pp. 183-222. Het is deze 
Uitgave die voor de volgende beschouwingen wordt gebruikt. 
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houden : «non oportct te praecipitare sententiam et indicium tuum in uno 
istorum signorum. sed collige testimonia universorum, et cum tibi dant 
diversa signa et adversa. declina semper ad meliorem et probabiliorem par
tem». 

Waar het Latijnse traktaat dus de vorm van een goedgebouwde 
verhandeling vertoont met inleiding. middendeel en slot, is dit voor de 
Mnl. tekst niet het geval. Alleen het praktisch gerichte middendeel van 
het traktaat blijkt de scribent gei'ntercsseerd te hebben. Deze op de prak-
tijk gerichte in.stelling wijst crop dat de Mnl. versie bedoeld was als een 
onmiddellijk bruikbaar werkinstrument. Dit is trouwens in overcenstem-
ming met het feit dat de Brusselse versie althans voorkomt in een ver-
zameling die voor een practiserend «physicien» werd aangelegd. Ook bij 
de bewerking van dit middengedeelte uit het Latijnse traktaat heeft de 
scribent zich allerlei vrijheden vcroorloofd, zoals moge blijken uit de 
hiernavolgende teksien. de Brusselse (B), de Maastrichtse (M) , de Haag-
se (H) . de Weense ( W ) en de corresponderende passages uit de Se
creta Secretorum (17). 

* 
Terloops kan hier even aan het welbekende feit herinnerd worden 

dat dc middeleeuwse wetenschap vele eeuwen heeft nagewerkt. Vanaf 
de zestiende eeuw werden volksboekjes in omloop gebracht die de po-
pulaire astrologie onder het volk versprcidden en zich in een ongemene en 
blijvende bijval mochten verheugen. Zo verscheen in 1554 bij Jan Roe-
lants te Antwerpen (18) een « Nieu Complexie boeck », waarin « der 
menschen natuerc, gheboorte. seden, ghelaet, ghebaer, ende gheneygent-
heden» worden aangegeven (19). In hetzelfde jaar liet Roelants boven
dien nog de «Chyromantia loannis Indagine» verschijnen dat volgens 
het titelblad belooft te leren «van drie natuurlike consten als Chiro-
mantia, Astrologia naturalis. Phisiognomia» (20). 

(17) De Mnl. tekst van het Brusselse Hs. werd gecollationecrd. De indeling in alinea's 
en de doorlopende nummering erv.in komt in het Hs niet voor. Leestekens werden 
in de hiernavolgende uitgave toegevoegd. De volgordc van de onderscheiden num-

mers in de Latijnse tekst is niet steeds geheel gelijk aan die uit de Secreta. W a t 
tussen rcchte haakjes staat. komt in het Hs, niet voor. 

(18) Emile H. Van Hciirck, De Vlaani.schc Volksbocken (Antwerpen, 1943), p, 178. 
(19) Nicu Complexie boeck. Der menschen natuere, gheboorte, seden, ghelaet, ghebaer, 

ende gheneygentheden, wt de physionomie en den VII pianeten, wt die XIJ teeke' 
nen ende de XXXVI beelden des hemels, cock na die XIJ maenden (Antwerpen, 
Jan Roelants, 1554. In 8". Got. illustratics). 

(20) E.H. Van Heurck, o .c , p. 178 nota 2. 
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Deze en vele gelijkaardige werkjes duiken steeds opnieuw op in de 
ene of de andere vorm en dit tot in de negentiende eeuw toe. 

Een goed voorbeeld van een astrologisch werk dat tot bij de aan-
v'ang van de vorige eeuw werd herdrukt. is «Het groote Planeetboek* 
-net daarin, zoals de titel aangeeft, «de Geomancie, Physiognomi ende 
Chyromanci. Alles uit Platone/ Ptolomeo/ Hali/ Albimaser/ ende Jo-
nannes van Koningsberger». De door mij geziene 20'' druk dateert van het 
jaar 1800 (21). In dit uitvoerig, met talrijke primitieve houtsneden geil-
lustreerd werk, komt op pag. 95 - 123 een fysiognomisch traktaat voor. 
Voor wat de hoofdzaken oetrett stemt dit nog tamelijk goed overeen met 
ie hier uitgegeven Mnl. tekst, indien men daarbij rekening houdt met 
de grote tijdsafstand tussen beide, Ter illustratie laat ik het kapittel ge-
titeld «Van des Menschen Hayr» hier volgen : 

Slegt/ wit/ glad Hayr/ of bleeke Verwe/ subtyl 
en week Hayr op 't Hoofd/ beduyd eenen Mensche die 
van natuure vreedsaam ende zwak van kragten is/ en 
onder de Luyden vreedsaam ende sagtmoedig. Heeft hy 
gekruld Hayr/ beduyd eens harden Verstand ofte groote 
Eenvoudigheyd/ of beyde te samen. 

Grof kort Hayr/ als een Egel/ dat bcteekcnd cencn 
sterken Mensche/ welken koen/ ontrouwig/ kwaad/ 
bedrieglyk/ dog meer Eenvoudig dan W y s / hoe wel hem 
dat geluk dog by staat. 

Welker Mensche veel Hayrs heeft aan de Steern 
of Voorhoofd/ die is eenvoudig/ snood/ onkuys/ gelooft 
haast/ en heeft een plompe Sprake /ende grof van Ver
stand. 

Welke opgerekte Hayrlokken heeft die is eenvou
dig/ hoovaardig/ gehart des Verstands/ haast toornig/ 
en logenagtig/ onkuys/ kwaad en wrevel. 

Maar welker aan beyde hoeken der Steernen opge
rekte Hayr lokken heeft/ ende de Steern dog kaal is/ 
dat beteekend een kwaden ende eenvoudige Mensche. 

Welker Mensche alderwegen veel Hayrs op syn 
Hoofd heeft/ die is onkuys/ kwaad/ haast toornig/ 
ende traag in syne Werken/ heeft kwade gedagten/ is 
neydig ende ongelukkig. 

(21) Te Amsteldam By S. en W. Koene... op de Linde-gragt (in 8", 282 biz.). 

119 



Rood Hayr beteekend eenen neydigen/ giftigen/ 
bedriegelyken/ hovaardigen/ kwalyk spreckende Men
sche. 

Bruyn Hayr beteekend eenen gebuurlyke Mensche in 
alle dingen/ welke de Eere lief heeft/ ende gcens boosen 
Lofs en begeert. 

Verbrand zwart Hayr/ dat beteekend eenen ge-
buurlyken Mensche tot alle dingen/ dog meer geneygt 
tot het goede dan tot het kwade/ welk in syn Ampt ende 
Werk vlytig is/ verzwygende/ getrouw/ ende heel ge-
lukkig. 

Bleek geel Hayr/ dat beteekend een Mensche van 
goeder Natuuren/ welke vrugtsaam/ schamel/ zwak/ 
ende een goed Verstand iheeft/ ende nogtans geen goed 
geluk. 

Welker Mensche die middelmatig Hayr heeft/ die 
is gebuurlyk/ ende meer geneygt tot het goed dan tot 
het kwaad/ en heeft een vreedsaam leven/ reynigheyd 
ende goeder manieren heeft hy lief. 
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TEKST 

Brusselse Hs. (B) 

Meester Ypocras hiet 
sinen discipulen dat 
si hen souden wach-
ten iegen die gene die 
hebben naturlike 
bleecheit, want si sijn 
gereet ter quaetheit 
en[de] ten sonden. 
Ende sonderlinge vo-
re die gene die ver-
minct sijn in enech 
let, want si sijn ni-
dech in alien dingen 
ende quaet sprckende 
achter die gene die 
wel haer vrient wa-
nen sijn. Ende oec 
sonderlinge vore die 
vleyen ende smeken. 

Maastrichtse Hs. (M) 

Ypocras hiet sinen dis
cipulen dat si souden 
scuwen alle die mit 
bleken ansichte sijn na 
eten, bidi si sijn be-
reyt ter quaetheit ende 
ten sonden, 

Wachti boven alle 
dine vore die ghene die 
verminct zijn in een lit 
als van den viant; si 
sijn in alien dinghen 
nidech ende quaet 
sprekende achter die 
gheen die wanen dat 
sy haer vrint sijn. En
de voer enen mensche 
so flateren si ende 
smeken. 

Haagse Hs. (H) 

Ypocras hiet sinen di-
sciplen datsi souden 
scuwen alle die ghone 
die siin van bleken an-
schine na eten, want si 
siin ghereet ter quaet
heit enten sonden. 

Wacht di bouen alien 
dinghen vanden gho-
nen die siin vermenct 
in enich let alse van di-
nen viant, want si sijn 
in alien dinghen nidich 
ende quaet sprekende 
after die ghone die wa
nen siin hare vriende. 
Ende vor hem flatte-
ren ende smeeken. 

Weense Hs. (W) Van der kennesse der complexien 
1. Ipocras leert sijnen discipulen dat sy souwen scouwen alle die gene 

die bleeck syn van aensichtc na den eten, want sy syn gereet totter 
quaetheit. 

2. Ende huedet v voer alle dinck voer die gene die vermenct sijn in 
ennich lidt als van dijnen viant. Wan t sy sijn in alien dingen nydich 
ende quaet sprekende achter alle die gene die wesen wanen hoer 
vrient, ende voer hem flatteren ende smeken. 

1. fuge ergo ab omni homine livido et flavo, quoniam declivis est ad 
vitia et luxuriam. 

2. Cave et praecave ab omni homine infortunato et diminuto in aliquo 
membro, sicut cavendum est tibi ab inimico. 
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3. Nu wijst Ypocras 
den mensce te beken
nen bi vele tekenen, 
ende ierst bi den ha
re, ende seit aldus, 

4. so wies haer slecht 
ende lane es. bediet 
van quader onthou-
denissen ende van 
cranken herssenen. 

5. Ende dicke haer an 
den cop ende achter 
dunne bediet sotheit 
ende gufheit. 

6. Die haer ende hart 
alse borstelen, bedie-
det simpelheit ende 
onachtsamheit aire 
dingen. 

Voert so leert Ypocras 
bi meneghen teyken te 
bekennen den men
sche, ende eerst bi den 
hare, ende seyt aldus. 

So wie sijn haer slecht 
ende sach[t] is, hi is 
van quader onthoude-
nissen ende van den 
couden hersenen. 

Dicke haer an den top 
ende achter dunne, be-
tekent .soetheit [sic] 
ende ghulsicheit. 

Vort leert ypocras bi 
mcnighen mensche te-
ken te tekene ende 
leert bi den hare, ende 
seit aldus. 

so wies haer slecht is 
ende sachte hi es van 
quader onthoudenesse 
ende van couder her-
sene. 

Dicke haer anden top 
ende after dinne bete-
kent sotheit ende ghuf-
heit. 

3. Ipocras wijst by sommygen tekenen den mensche te bekennen, als 
biden haerre. 

4. soe wies haer slecht is ende sachte, hy is van quader onthoudenisse 
ende van couder hersene, 

5. Dick haer aenden cop ende achter dunne, beteikent sotheit ende mylt-
heit. 

3. Et ergo interpretor tibi quoddam per modum separationes, tu autem 
temperabis ipsum in rcctitudine intellectus, 

4. Capilli autem plani et suaves significant mansuetudinem et frigiditatem 
cerebri. 

5. multitudo vero capillorum super utroque humero significat fatuitatem 
et stoliditatem. 

6. Niet bij Philippus; in de kortere Arabische versie echter leest men : 
Scias capillum durum animositatem et sanitatem cerebri indicare. 
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7. Vele haers an de 
borst hebbende, be-
tekent ondadech en
de luttel ontsiende 
te doene een quade 
bedarve. ende stare 
van leden, ende 
minnende die on-
suverheit. 

8. Swart haer bewiset 
minne te wiven ende 
in alien dingen ge-
rechtech. 

9. Rode varwe es een 
teken van dulhei-
den, ende van 
gramscapen, ende 
van scalcheiden, en
de van verradenis-
sen. 

10. Die tusschen roet 
ende swart sijn, son-
der bleecheit wel 
blosende, betekent 
paysibel, 

Die vele haers heeft 
staende in sine borste 
of an den buuc, hi is 
ondadich ende luttel 
ontsiende ene quaede 
daet te done, ende hi 
is stare van alien le
den, ende minnende 
onreinicheit. 
Swart hare betekent 
minne ende alle dinghe 
gherechticheit. 

Roede verwe is teyken 
van dulheden, ende 
van gramscap ende 
verradenisse. 

Die tusschen den ro
den ende den swarten 
ende den bleken is, die 
is wel blide, hi is wel 
paysivaliken. 

Die uele haers heeft 
andie borst staen oft 
anden buke, hi is on
dadich, luttel ontsien
de ene quade daet te 
doene; oec es hi sterc 
van leden ende min
nende onsuuerhede. 

Swarte haer betekent 
minne ende in alien 
dinghen gherechtiche-
de. 
Rode verwe is teken 
van dulheden, van 
gramscepe ende verra
denisse. 

7. Die vele haers hebben aen die borst, cruyswijs, die sijn ondachtich 
ende luttel ontsiende een quade daet te doen; sy sijn oeck sterck van 
leden ende onsuyuer van lichaem, 

8. Zwaert haer beteikent mynne ende gerechticheyt in alien dingen. 
9. Rode veruwe betekent valsheit ende verradenisse. 

10. Die tussen den roden ende zwarten syn, ende wael geveruwet, die 
sijn vreedsam, 

7. multitudo etiam capillorum in pectore et in ventre declarat horribili-
tatem et singularitatem naturae et diminutionem apprehensionis et 
amorem iniuriam. 

8. - 9. rufus vero color est signum insipientiae et multae irae et insidia-
rum, et niger capillus innuit retentionem et amorem iustitiae. 

10. mediocres vero inter hos duos colores est homo diligens pacem. 
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11. Die grote ogen 
heeft, puHende uut-
wert ende van lele-
ker gedane, hi es ni
dech, onscamel ende 
ongehorsam. 

12. Ogen die te maten 
sijn, no te groet no 
te cleine, binnen wit 
alse wolken, met 
enen cleinen omme-
ringe, ende swart, 
bediet goede ver-
stannisse ende hoef-
scheit ende getrou-
we. 

13. Die den scedel van 
den ogen wijt heeft, 
ende een lane an
sichte, betekent ma-
licioes ende quaet. 

Die grote oghen heeft, 
bulende utwaert, hi is 
nidich ende onscamel, 
als die bleke syn. 

Oghen die zijn te ma
ten, noch te groet noch 
te cleyn, binnen wit al
se wolken, mit enen 
cleynen ommeringe, 
ende swart, hi is van 
goede verstandenissen, 
huesch ende ghetrou-
we. 

Die di scedele vanden 
oghen wit heeft, ende 
dat ansicht lane, hi is 
quaet. 

Die grote ogen heuet 
pulende vutwert, be
diet nidich, onscamel 
ende traghe. 

Oghen te maten groot 
noch clene, binnen wit 
alse wolken mit enen 
clenen omme ringhe, 
ende swart, hi es van 
goeder onthoudenisse, 
houesch ende ghetrou-
we. 

Die den scedel vanden 
oghen heuet wit, en
de tanschiin lane, hi es 
scale ende quaet. 

11. Die grote ogen heeft wt puylende, met bleecken veruwen, die sijn 
onscemel ende hoechmoedich. 

12. Mer ogen te maten, cleynne noch te groet, bynnen wit als wolcken 
met enen cleynnen zwarten omringe. die sijn van goede verstantenisse, 
hoesche ende getruwe. 

13. Die den scedel wit heuet van den ogen, ende dat aensichte lanck, 
die is malicyeus. 

11. Qui habet oculos magnos. invidus est, inverecundus, piger, inobe-
diens et praecipue si sint lividi. 

12. cuius vero oculi sunt mediocres declinantes ad caelestem colorem vel 
nigredinem. penetrabilis est intellectus, curialis et fidelis. 

13. qui vero habet oculos extcnsos cum extensione vultus, talis est mali-
tiosus nequam. 
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14. Die dogen gehjc 
den ezcl heeft, hi 
es zot end hart van 
naturcn. 

15. Die die ogen hart 
sijn, met ere scarpen 
zie roerende, bedie-
det dief, ongetrouwe 
ende loes. 

16. Die rode bernende 
ogen heeft, betekent 
quaetmoedech ende 
luxurieus. 

17. Die dogen root 
heeft, ende swarte 
plecken daer in, be-
diedet smekende, 
roemachtech, en
de quaet van her-
ten. 

Die di oghen heeft 
scarp siende, hi es dief 
ende loes ende onghe-
trouwe. 

Die rode oghen bar-
nende heeft, hi is 
quaetmodich ende 
gheihch ende stare 
Die in sine oghen 
swart of rode vlecken 
heeft, hi is smekende 
ende quaet van herten, 
ende alle die lieden 
quaet. 

die de oghen heuet 
ghehke den esel, hi es 
dul ende hart van na-
turen. 

Die rode oghen heuet 
bernende, hi es quaet-
moedich, stare ende 
luxurieus. 
Die in siin oghen heuet 
swarte pleckene, hi is 
smekende ende quaet 
van herten, roemende 
van alien dinghen, 
valsch ende aire luden 
quaetste. 

14. Die die ogen heeft ghelijck den ezel, hy is dol ende hart van naturen. 
15. Wies ogen dat dicke berueren met enen scerpen sien, hy is loes ende 

ongetruwe. 
17. Die in syn ogen roden ende zwarte plexkijne heeft, hy is smekende 

ende loes van herten, ende quaet sprekende achter die luyden. 
16. Die die ogen heeft bernende, hy is moedich, getruwe ende starck. 

14. et qui habet oculos similes oculis animahs, insipiens est et durae na
turae. 

15. cuius vero oculi moventur velociter et visus est acutus, talis homo 
est fraudulentus, latro, infidelis. 

16. si vero oculi fuerint rubei, ille cuius sunt, est animosus, fortis et po-
tens. 

17. deteriores vero oculi sunt ilh qui habent maculas albas aut nigras vel 
rubeas circumquaque, quia talis homo deterior est omnibus hominibus 
et magis reprobandus. 
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18. Witte wincbrauwen 
ende dicke van ha
re, bewiset ombe-
quamelecheit van 
sprake. 

19. Wincbrauwen die 
sijn in de middewert 
opwert streckende, 
bediedet nidecheit, 
giericheit ende ver-
getelheit. 

20. Wincbrauwen te 
maten dunne ende 
slecht, bewiset 
hoefscheit, getrou-
wccheit ende goede 
verstennisse. 

21. Scarpe naze voren, 
bediedet lichte gram 
wezen. 

22. Lange nazen over 
den mond hangende, 
betekent scalcheit, 
hoverde ende 
stou[t]heit. 

Wit wijnbrauwen, die 
van hare, betekent on-
bequaemheit van spra-
ken. 

Mair wijnbrauwen die 
sijn inder middelt op
wert stekende, die sijn 
nidich ende ghierich, 
ende vergetel van alle 
dinghen. 
Tc maten wijnbrau
wen betekent hoes-
cheit, trouwe ende goet 
verstandenissen, 

Scarpe nose voir, bete
kent lichtelike gram
scap, 
langhe nose hanghen-
de over dien mont, be
tekent hovaerde ende 
stouthede. 

Witte wiinbrawe, di
cke van hare, betekent 
onbequamicheit van 
spraken. 

maer witte wiinbra-
wen die siin indie mid
delt vp wert staende, 
die siin nidich. ghie
rich ende verghetel in 
alien dinghen. 
Tematen dinne win-
brauwen betekent ho-
uessche, ghetrouwe en
de goede verstannisse. 

scarpe nosen betekent 
hchtelike gram wesen. 

langhe nosen hanghen-
de ouer den mont, be
tekent houerde ende 
stouthede. 

18. Witte wijnbrauwen van hare beteikent onbequaemelick van sprake. 
19. mer wijnbrauwe die myddewaert optreckende [.syn], beteikent ny-

dicheit ende gerechticheit. vergetende van alien dingen. 
20. wijnbrauwen te maten dunne beteikent hoe.sheyt ende verstantenisse. 
21. Scerpe nase voer. beteikent stoutheit ende houerdich. 

18. Supercilium quod habet multos pilos, significant impeditionem loquen-
di, 

19. et quando extenduntur supercilia ad timpora, habens talia est immun-
dus. 

20. cum vero supercilia rara sunt commensurata in longitudine et brevitate 
et sunt nigra, huiusmodi est facilis impressionis ad intelligendum. 

21. Nasus cum fuerit subtilis. eius dominus est valde iracundus. 
22. et qui habet longum nasum et protensum ad os, est probus et audax. 
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23. Camtise ncze bedie
det subtile malicie, 
druustecheit in 
graniscapen ende 

haestecheit van sin-
ne. 

24. Die de nezegate 
lane heeft ende niet 
wijt, hi es goet van 
zinne ende van ver-
stennissen. 

25. Die den neze breet 
heeft, hijs logen-
achtich ende vele 
clappende. 

26. Die dat ansicht ma
ger heeft ende bleec, 
betekent crigel, 
overmoedech ende 
gerne vechtende, en
de minnere der vals-
cheit ende onsuver-
heit van lichamen. 

Crom nose betekent 
subtile malicie, bedurs-
tichede in gramscapen, 
haestichede van sinne. 

Die die noese gaet 
heeft lane ende niet 
wijt, hi is goet van ont-
houden ende van sinne, 

Die de noese breet 
heeft, hi is loghenach-
tich ende wel clappen
de, 
Diet ansichte heeft 
magher ende bleec, hi 
is crabachtich ende 
overmodich ende garn 
vechtende, ende min
nende onchusheit van 
lichaem. 

die de nose groot ende 
breet heuet es loghen-
achtich ende clappen
de. 

Die tanschiin heuet 
magher ende bleec, hi 
es crabbel, ouermoe-
dich, vechtende, min
nende valschede ende 
onsuuer van lichame, 

23. Kamtysse nasen beteikent suptylheit van malicien, verwoet in gram-
scepen ende haestich van synne. 

24. Die die nase gaten wijt ende lanck [heeft], hy is goet van synnen 
ende onthoudenisse. 

25. Die die nase breet heeft, hy is logenachtich ende veel clappende, 
26. Die daer dat aensichte mager heuet te maten. hy is waerachtich, te 

maten mynnende ende wael verstaende ende wael gemaniert. 

23. Nasus cum fuerit subtilis, eius dominus est valde iracundus. 
25. et cum fuerit nasus latus in medio declinans ad simitatem, est verbosus 

et mendax. 
24. et in nasis ille est magis aequalis, qui est mediocriter longus, et cuius 

latitude est mediocris ad extremitatcm et cuius foramina non multum 
magna. 

26. - 28. Facies plana carens tumorositate significant litigiosum, discolum, 
iniuriosum et inmundum. qui vero habet faciem mediocrem in genis 
et timporibus vergentem ad pinguedinem, est verax, amans, intelligens 
atque sapiens, servitialis, bene compositus et ingeniosus. 
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27. Die dansichtc rond 
heeft, niet te mager 
no niet te vet, bete
kent vroetheit, waer-
achtech ende min
nende hem selven, 
welverstaende, 
hoefsch ende wel 
gemaniert. 

28. Die vette lieren 
heeft, hi es sot ende 
van ruder naturen. 

29. Die danschijn lelijc 
heeft, betekent sme-
kere ende quaet. 

30. Die d.^nschijn herde 
cleine heeft. hine 
mag nemmermeer 
wesen wel gema
niert noch van goe-
den seden. 

31. Die danschijn lane 
heeft, bewiset sca-
mel, blode ende 
haestech. 

Diet ansicht heeft ront, 
niet te magher noch 
vet, hi is warachtich, 
minnende hem, welver
staende, vroet, hoe
sche. ende wel ghe-
maect. 

Die vette nieren [sic] 
heeft, is sot ende van 
ruder naturen. 
Diet ansicht clene 
heeft herde (1), hi is 
quaet ende smekere. 
Diet ansicht lelic heeft, 
hine mach nimmermeer 
wel werden ghemaniert 
noch van guden seden. 

Diet ansicht lane heeft, 
hi is scamel ende bloe-
de ende haestich. 

(1) Verschrijving voor herde dene heeft. 

Die tanschiin ront 
heuet, niet te magher 
of niet te vet, hi es wa
rachtich, minnende, 
wel ghestade, vroet, 
houesch ende wel ghe-
mani[r]et. 

die vette kuwen heuet, 
hi es sot ende van ru
der naturen. 
die taenschiin cleene 
heuet, hi es quaet en
de smekere. 
Die tanschiin heuet le-
liic, hine mach niet we
sen wel ghemanifrjet 
noch van goeden se
den. 

die tanschiin heuet 
[l]anc, hi es scamel 
ende onghestadich, 
blode ende haestich, 

28. Die witte wangen heeft, hy is hart ende van ruder natueren, 
29. Die dat aensichte cleynne heeft, hy is smeker ende quaet. 
30. Die dat aensicht lelick heeft, hy en is nyet wel gemaniert noch van 

goeden seden noch van rade. 
31. Die dat aensichte lanck heuet, hy is scheme!, ongestadich, bleeck ende 

haestich. 

29. et qui habet parvam faciem declinantem ad croceitatem, est pessimus, 
vitiosus, deceptor et ebriosus, 

31. et qui habet oblongam faciem, est iniuriosus. 
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32. Die den mont groet 
ende wijt heeft, be
wiset vechtere, stout 
ende bedriegere. 

33. Die de lippen groet 
heeft, bediet sot en
de in alien dingen 
trage. 

34. Die de oren groet 
of lane heeft, bediet 
dul ende onversten-
dech, maer dat hi 
ontfaet, dat hout hi 
wel. 

35. Die de oren herde 
cleine heeft, bete
kent dief ende luxu
rieus. 

Die den mont heeft 
groet ende wijt, hi is 
garn wetende, stout 
ende bedrigher. 
Die de lippen groot 
heeft, hi is sot ende 
trach. 

Die di oren lane heeft, 
hi [is] onverstandel 
ende harde dul, mair 
wat hi ontfaet, hi ont-
heldet wel, 

Die di oren cleyn heeft, 
hi is dief ende luxur
ieus. 

Die den mont heuet 
groot ende wiit, hi is 
stout vechtere ende 
bedrieghere. 
die de lippen groot 
heuet ofte lane, hi es 
dul ende onscamel, 
maer dat hi ontfaet 
onthout hi wel. 

die de oren herde cle
ne heuet, hi es dief of 
luxurieus. 

32. Die den mont groet heeft ende wijt, hy is gerne wetende, stout ende 
bedriegende. 

33. Die die lippen groet heuet, hy is sot ende traech in alien dingen. 
34. Die die oren groet heuet ende lanck, hy is onverstandel, mer dat hy 

in synen syn ontfaet, dat onthout hy vast ende wel. 
35. Die die oren harde clene heeft, hy is cleen ende luxurioes. 

32. Qui habet os latum, est bellicosus et audax. 
33. et qui habet labia grossa, stultus est. 
34. Et qui habet auriculas magnas valde, est fatuus, sed erit bonae reten-

tionis et memoriae. 
35. et qui habet aures valde parvas, est stolidus, latro, luxuriosus. 

129 



36. Die de stemme 
groet of lude clijste-
rende heeft, bedie
det clappende, vech
tere ende wel gere
dent. 

37. Die de stemme no te 
claer no te donker 
en heeft, bewiset 
vroet, waerachtech 
ende gerne gerech-
tech. 

38. Die haestech es in 
sinen worden, eist 
dat hi heeft cleine 
stemme, betekent 
dul, onnutte ende 
onschamel. 

(1) In de kantlijn heeft Verd 
lezing van het woord. 

Die di stemme grof 
heeft luftrutich (1), hi 
vacht garn ende hi is 
clappende ende wel 
gheredent. 

Die di stemme noch te 
claer noch te doncker 
heeft, hi is waerach
tich ende altoes ge-
rechtich. 

Die grof is in sinen 
worden ende haestich, 
voert is dat hi heeft 
een cleyn stemme, hi 
[is] daer, ontscamel 
ende onnutte ende lo-
ghenachtich 
maer is sijn stemme ru
de, so is hi quaet, haes
tich ende van quader 
naturen. 

am lustrictich toegevoegd, well 

die de voos heuet gher-
sem, luttel ristich, hi 
vecht gherne, clappen
de ende wel gheredent. 

die ghuf in sine wor
den es of haestich van 
worden, ist dat hi 
heuet clene stemme, hi 
is dul, onscamel, on
nutte ende loghenach-
tich. 
maer es sine stemme 
ruut, so es hi quaet en
de haestich van natu
ren. 

icht als een andere mogelijke 

36. Die die stemme grof heuet, hy is clappende ende wael geredent; hy 
vecht gerne. 

37. Die die stemme heeft te claer noch te doncker, hy is waerechtich ende 
mylde ende haestich in synen woerden. 

38. Eest dat hy te clene stemme heuet, hy is dol, onschemel, onnutte en
de logenachtich; 
mer is sijn stemme rout, hy is haestich ende quaet ende van quader 
naturen. 

36. Et qui habet grossam vocem et sonoram, est bellicosus et eloquens. 
37. cuius vox est mediocris in subtilitate et grossitie, est sapiens, providus, 

verax et iustus. 
38. qui vero est velox in verbis et praecipue si habet gracilem vocem, 

est improbus, stolidus, importunus et mendax. 
si vero vox sua fuerit grossa, erit iracundus et praecipitans, malice 
naturae. 
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39. Clijsterende stem
me bediedet nide
cheit, ende niement 
wel betrouwende, 
ende ydel van sinne 
ende van sconen ge-
late ende quaet 
peinsende. 

iO. Die de stemme heeft 
claer sonder clijste-
ren, betekent sot en
de in vele dinge on
scamel ende roeke-
loes, 

41. Die sine hande 
roert alse hi sprect, 
bewiset nidech, bc-
driechlijc ende ach
ter sprekende. 

Die claer stemme heeft, 
hi is ende onscamel 
ende [in] alien din
ghen roekelos. 

Die roert syn hande 
wanneer hi spreket, hi 
is nidich, bedrigher en
de harde volcomehc 
sprekende. 

Ende die ene criischen-
de stemme heuet, hi es 
nidich ende niemen 
ghetrouwe, ydel van 
sinne ende van sconen 
gelate ende van qua-
den ghepeinse. 

die claer stemme heuet, 
hi es onscamel, houer
dich ende in alien din
ghen roekeloos. 

die sine hande roe[r]t 
als hi sprect, hi es 
niidich, bedrieghere 
ende vulcomenlike 
sprekende, 

39. Die die stemme heeft clynsterende, hy is ongetruwe ende nyemonde 
wael betruwende, idel van synne, schoen van gelaet ende quaet van 
gepeynsc. 

40. Die die stemme claer heeft, hy is sot, onschemel, houerdich ende roe-
keloes. 

41. die roerct syn handen als hy spreect, hy is nydich, bedriegende ende 
volcomentlyke sprekende 

40, pulcritudo etiam vocis indicat stoliditatem, insipientiam et magnanita-
tem, 

41. Qui vero movetur frequenter et loquitur motu manuum, est invidus^ 
eloquens et deceptor. 
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42. Ende die niet en 
roert hande als hi 
sprect, no oec ander 
lede, hi es volmaect 
in verstennisse ende 
wel gedisponeert en
de van goede vasten 
rade. 

43. Die den hals heeft 
lane ende smal. be
tekent sot, vergetel, 
blode ende vervaert. 

44. Die den hals crom 
heeft, betekent be-
hendich ende van 
vele sins, maer hi es 
een deel crigel. 

45. Die den hals cort 
heeft, bediedet mali-
cieus, bedriegere en
de quaet . 

Ende die hande niet en 
roert als hi spreket, hi 
is volmaket in vers tan-
dinessen ende wel ghe-
disponert ende van 
vroden ganghen in ra-
den, 

Die den hals heeft 
crom, hi is behendich 
ende van vele sijns, 
mar een [deel] crighel. 

Die den halst heeft 
crom, hi is quaet ende 
bedrigher ende vol 
boesheden. 

ende die niet en roert 
sine lede oft hande, hi 
es vulmaeckt in ver
stannisse ende wel 
ghedisponeert van goe
den rade. 

Die den hals heuet lane 
ende smal, hi es sot, 
verghetel, blode ende 
veruaert . 
die den hals heuet 
crom, hi es bendich van 
vele sinnes ende een-
willich. 

die den hals heuet cort, 
hi es malicieus ende 
bedrieghere ende vul 
boesheden. 

42. ende die nyet en rueret lit noch ader als hy spreect, hy is volmaect in 
alien verstantenisse ende gedisponeert van goeden gansen rade. 

43 . Die den hals lanck heeft ende smal, hy is sot ende vergetel ende ver-
waert . 

44. die den hals crom heeft, hy is beheyndich ende van vele zins, mer h y 
is een [deel] crigel. 

45. Die den hals cort heeft. hy is een bedrieger ende van vele boeschei-
den. 

42. Qui vero est abstinens a motu manuum, est perfectus intellectu, bene 
dispositus et sani consilii. 

43 . Qui vero habet collum gracile et longum. est sonorus. stolidus. 
45. qui vero habet collum breve valde, est callidus, defraudator, as tutus et 

dolosus. 
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46. Die den hals cort 
ende dicke heeft, 
betekent sot ende 
crom van hersenen, 
van sterker borst en
de groet etere, ende 
hi mach wel pinen. 

47. Die den buuc groet 
heeft van naturen, 
bediedet dul ende 
onbehendech ende 
oec luxurieus. 

48. Die den buuc te ma
ten heeft, bediedet 
verstendech ende 
van gensen rade. 

49. Die nauwe es tus
schen sine twee 
mammen, betekent 
van edelre naturen 
te sine, ende hoefsch 
in al sijn doen. 

(1) Het Hs. heeft crot. 

46. Die de hals groet heeft ende cort ende dick, hy is cranck van hersene 
ende van stercker borst, groet etere ende wael pynende. 

48. Die den buyck te maten heuet, hy is wel verstandich ende van gansen 
rade. 

A7. die den buyck groet heuet. hy is dol ende onbeheyndich, houerdich 
ende luxurioes. 

49. Die nauwe is tussen syne mannen [sic], hy is van edelre natueren 
ende huesch van synen doene. 

46. qui vero habet collum grossum, est stolidus et comestor magnus. 
47. qui vero habet ventrem magnum, est indiscretus, stolidus, superbus, 

amans coitum, 
48. mediocritas vero ventris et strictura pectoris significat multitudinem 

intellectus et boni consilii. 
49. mediocritas vero pectoris et tergi aequalitas signum est optimum ct 

approbatum. 
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Die den hals heeft 
cort (1) ende die, hi 
is dul, crane van her-
sen, ende van groter 
borsten, groet etere, 
ende wel moghen pi
nen, 
Die den buuc grof 
heeft van naturen, hi 
is dul, onbehendich 
ende luxurius. 

Die den buuc heeft te 
maten, hi is wel ver-
standel ende van gan
sen rade. 
Die nau is tusschen 
sijn mammen, hi is edel 
van naturen, hoesch in 
al sinen doen. 

die den hals heuet cort 
ende dicke, hi es dul, 
ende crane van hersen, 
ende van starker borst, 
groot eter ende wel 
moghen pinen. 

die den buuc grot 
heuet van naturen, hi 
is dul, onbehendich, 
houerdich ende luxu
rieus. 
Die den buuc heuet 
wel te maten, hi es wel 
verstandich ende van 
gansen rade. 
die nauwe es tusschen 
sinen mammen, hi es 
van edelre nature, en
de houesch in alien si
nen doene. 



50. Wijtheit van bor
sten bediet edelheit 
ende stoutheit ende 
groete verstannisse 
ende wijsheit. 

51. Die hoge borst 
heeft, bediedet stare 
ende getrouwe ende 
milde van sinen goe
de. 

52. Dien die scouderen 
breet opheffende 
sijn, bediet fel, 
wreet, wantrouwel. 

53. Die de arme heeft 
reckende toten 
knien, bediet stout 
ende milde ende 
edel van sinne. 

Wytheit van den bor
sten betekent edelhe-
den, stouthede, goede 
(verstandenissen ende 
vroetscap. 
Die hoghe borst hevet, 
hi is stare ende ghe
trouwe ende milde van 
sinen goede. 

Die di scouderen heeft 
verheven, hi is fel ende 
wret ende bi avonturen 
wantrouwel. 
Die di armen heeft lane 
rekende tot die knien, 
hi is stout, edel van sin 
ende milde. 

wiithede vander borst 
betekent edelhede, 
stouthede ende goede 
verstannisse ende 
vroetscap. 
die hoghe borst heuet 
hi es stare, ghetrouwe 
ende milthede van si
nen goede . 

die de scouderen heuet 
vp heuen, hi es fel, 
wreet ende wantrou
wel van naturen. 
die de arme lane heuet 
reckende tote ande 
knien, hi es stout, edel 
van sinne ende milde. 

50. Die witheit vander borst beteikent stoutheit ende edelheit ende van 
goeder verstantenisse ende vroetscappe. 
Die die borst hoge heuet, hy is sterck ende getruwe ende mylde van 
synen goede. 
Die die scouder heuet opheffende, hy is fel ende wreet ende by 
natueren wantrouwel. 

53. Die die arme lanck heuet ende reckende totten knyeden. hy is stout 
ende mylde ende van synnen edel. 

51 

52 

50. Latitudo vero pectoris et grossites humerorum ct tergi significat pro-
bitatem et audaciam cum retentione intellectus et sapientiae. 

52. elevatio vero humerorum signum est asperitatis naturae et infedelitas. 
53. Quando vero brachia protenduntur in tantum, quod manus proveniant 

ad genua, significat audaciam et probitatem cum largitate, 
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54. Sijn die arme dicke 
ende stijf ende cort, 
dat bediet pijnlec 
ende onwetende. 

55. Die de palmen lane 
heeft, bediet wel ge
disponeert tote vele 
consten ende van 
goeden hantgedade, 
ende vroet in alien 
sinen werken. 

56. Vingere die cort 
sijn, bediedet sotheit 
ende zere minnende 
gerechtecheit. 

Die di arme heeft di
cke ende stide, dat[s] 
een teyken de[r] min-
nen ende wijt van on-
wetenticheden. 
Die di palme lane sijn 
ende langhe vinghcrcn, 
betekent haren here 
wel gedisponeert te ve
le consten ende vroet 
in alien syn ghewer-
ken, Ende wesende be-
rechtende. '"^• 

Cort ende grote vin-
gheren, betekent dul-
hede ende minnende 
ongherechtichede. 

Mer alse siin acrme 
siin cort, stiif ende di
cke, dats teken van 
minnen, kuusch ende 
wetende. 
Die de palmen siin 
lane ende langhe vin-
ghere, betekenen haren 
here ghetrouwe, ende 
wel ghedisponeert van 
vele consten, ende 
vroet in alien sinen 
werken, ende van goe
den berechte. 
Corte palmen ende 
grote vingher beteke
nen dulhede ende on
gherechtichede. 

54. mer die die arme cort heeft, dat is teiken van mynrers ende twist ende 
van wetenthede. 

55. lange palmen met lange vingeren : wael wetende, gedisponeert tot 
vele consten ende goet bericht. 

56. vinger die cort sijn ende groet, te dolheden ende tot ongerechticheden. 

54. quando vero decurtantur brachia, signum est amantis discordiam et 
ignorantis. 

55. Palmae vero longae cum digitis significant dominum suum bene dis-
positum ad multos artes, praecipue ad mechanicas, et sapientem in 
operibus;... 

56. grossities vero digitorum et brevitas significant stoliditatem et insi
pientiam. 
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57. Die cleine voeten 
heeft, bediedet hart-
heit ende starcheit 
van naturen. 

58. 

59. 

60. 

Die de been groet 
heeft, bediedet stout 
ende stare van li
chamen ende van 
naturen. 
Die de knien ront 
ende vet heeft, hi es 
crane in dogeden 
ende moru van com
plexien. 
Die den ganc wijt 
ende snel heeft. be
tekent geluckech in 
al sijn doen. 

Clein voet ende lan
ghe, betekent haer[ t ] -
hede ende starchede 
van naturen ende van 
hoveschede. 
Die di been cleyn 
heeft, hi is een wittich 
ende ydel van naturen. 
Die di been groet 
heeft. hi is stout ende 
stare van naturen ende 
van lichaem. 

Die di knien heeft ront 
ende van vleysche vet, 
hi is crane in doeche-
den ende morwe van 
complexien. 
Die den ganc heeft 
wijt ende snel, hi is 
gheluckich in alien 
werken. 

Clene voete ende lane 
betekenen hardichede 
ende starchede van na
turen ende houesch. 
die cleene been heuet, 
hi es onwittich ende 
ydel van naturen. 

Ende die grote been 
heuet, hi es stout, stare 
van naturen ende van 
lichame. 

die de knien heuet 
ront ende van vlees-
sche vet, hi es crane 
van dogheden ende 
moru van complexien, 
Die den ghanc heuet 
wide ende snel, hi es 
gheluckich in alien 
wercke. 

57. cleynne voeten ende lanck. tc hartheden ende te stcrcheden van na
tueren ende huesch. 
Die cleynne bene heeft, die is ongetrou ende idel van natueren. 

58. Die die bene groet heeft, hy is stout ende sterck van naturen ende 
sterck van lichame. 

59. die die knyen ront heuet ende vet van vleysche, hy is cranck in 
dogene. moruwe van complexien. 

60. Die den ganck heeft wijt ende snel. die is geluckich in alien wercken. 

57. pedes vero parvi et leves significant duritiem. 
58. [tibiae] ...earum grossities significat audaciam et fortitudinem. Lati

tudo vero tibiarum et talorum significat fortitudinem corporis. 
59. multitudo vero carnis in genibus significat debilitatem virtutis et mol-

litiem. 
60. Cuius passus sunt lati et tardi, prosperabitur in omnibus operibus 

suis et factis. 
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61. Ende wies ganc tra
ge es ende cort of 
nauwe, hi es bedruf-
tech, twivelle ende 
onmachtech in alien 
stucken. ende geerne 
van quaden wille. 

62. Die donker swart es 
of eendachtech, be
diedet heldende ten 
ghebreken en[de] te 
luxurien sonderlin
ge. 

ende wies ganc traech 
is ende nau of cort, hi 

bedruuftich, twive-is 
lie ende onmachtich in 
alien sticken, ende van 
quaden wille, 

Ende wes ghanc tra
ghe es ende nauwe of 
cort, hi is bedruftich 
ende twiuelich, om-
machtich in alien stu
cken, ende van quaden 
wille. 

61. Ende wies ganck traech is, hy is bedroevich ende twistelick ende 
onmachtich in alien stucken ende van quaden wille. 

61. et cuius passus sunt breves, est impetuosus, suspiciosus, impotens 
in operibus, malae voluntatis. 
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A A N T E K E N I N G E N 

1. De toevoeging «na eten» in M, H en W vindt geen steun in de La
tijnse tekst. 

2. B heeft wel de minst goede lezing : bedoeld is dat deze lieden van 
de afwezige kwaad spreken doch in zijn tegenwoordigheid (voer enen 
mensche in M) hem vleien: smeken is een synoniem van vleyen. 

3. Zoals in de inleiding reeds werd opgemcrkt, heeft Hippocrates met 
deze leer der fysiognomie eigenlijk slechts weinig te maken en dat dan 
nog alleen onrechtstreeks. De ego uit de Latijnse tekst is Aristoteies 
die zich richt tot Alexander (tibi). De woorden bi vele tekenen in B, 
teken te tekenen in H ( W : sommygen t.) zijn mogehjk een overblijf-
sel van het in de Latijnse tekst duidelijk op de voorgrond tredende 
voorschrift niet uit een enkel teken conclusies te trekken, doch ze alle 
samen als een geheel te beschouwen en te interpreteren. 

4. slecht, door J.F. Willems verklaard als «effen, ongekruld», hjkt 
de vertahng van suavi. dus : glad, terwijl lane wel het woord plani 
zal weergeven. De woorden quader onthoudenissen zijn zonderling 
als vertaling van mansuetudinem (zachtmoedigheid); in de kortere 
Arabische versie is er op de corresponderende plaats sprake van frigi
ditatem cerebri et parvam intclligentiam : de laatste twee woorden 
zijn in de aangehaalde Mnl. uitdrukking weergegeven. M, H en W 
staan dichter bij de Latijnse tekst met couden hersenen dan B met 
cranken h. 

5. B en H staan het dichtst bij de Latijnse tekst waar fatuitas en 
stoliditas synoniemen zijn, zoals sotheit en gufheit. Waa r M ghul
sicheit en W myltheit vandaan hebben, is mij niet duidelijk (ook bei
de Arabische versies vermelden in dit verband ,gulzigheid niet 
evenmin als mildheid); M zal wel corrupt zijn, vgl. ook soetheit voor 
sotheit; W is totaal ontspoord: in de plaats van een gebrek wordt 
een deugd vermeld. Opvallend is dat in geen van de vier Mnl. ver
sies van de schouders {umerus) sprake is. 

6. Dit criterium ontbreekt in M. H en W en de Latijnse tekst; in een 
van de Arabische versies is er wel sprake van capillum durum, doch 
de interpretatie ervan is verschillend van die der Mnl. versie. Dit 
nummer is dan ook wellicht een toevoeging van de scribent in de B 
versie. 

7. ondadech, wandadig, kwaad doende (en de erop volgende omschrij-
ving van hetzelfde begrip) staat dicht bij het Latijnse horribilttatem; 
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de toevoeging cruyswijs in W komt in de Lat. tekst niet voor. De 
vertaling minnende (die) onsuverheit (B en H) en dezelfde idee in 
M en W zijn wellicht het gevolg van een verkeerde interpretatie van 
amorem iniuriam. 

8. M. W, H met minne en B met minne te wiven. zijn wellicht betn-
vloed door het amorem in amorem iustitiae: geen Mnl. versie ver-
taalt retentionem. 

9. B (en ook de kortere versies in M, H en W ) sluiten nauw aan bij 
de Latijnse tekst. 

10. W sluit het dichtst aan bij de Latijnse tekst; de andere twee Mnl. 
versies hebben enkele details die in de Latijnse tekst niet voorkomen: 
sonder bleecheit wel blosende (B) en wel blide (M) , waar blide wel 
corrupt is voor blosende. Opmerkelijk is dat dit voorschrift in H ont
breekt. 

11. M en W vertalen 5; sint lividi: B is wel corrupt in leleker gedane 
(uitzicht), leleker is wel een verschrijving van bleker. In M en H 
is er van dit tekstdeel geen spoor. 

12. Lat. caelestem colorem wordt in alle Mnl. versies vertaald als wit 
alse wolken, alhoewel wel blauwe ogen bedoeld zijn; de cleinen (zwar
ten) ommeringe komt in de Latijnse tekst niet voor. 

13. De nauwe verwantschap van de vier Mnl. teksten blijkt uit de 
gemeenschappelijke vermelding van scedel(e) waar het Latijn alleen 
spreekt van oculos extensos. 

14. ezel als vertaling van animalis is opvallend, te meer daar in de 
Secreta dit dier voorkomt als het symbool van de «luxurieusheit»: 
«Luxurieus na des ezels maniere» {Heimelijkheid der Heimelijkheden, 
V. 1902); voor het overige staan B. H en W dicht bij de Latijnse tekst, 
terwijl M deze aanwijzing niet heeft. 

15. Willems meende dat met zie (B) de oogappel bedoeld was: uit het 
Lat. visus blijkt echter het gezichtsvermogen bedoeld te zijn (cfr. ook 
M ) . In H ontbreekt dit nummer geheel. 

16. M, H en W alleen vertalen het Lat. fortis; patens wordt in B, H en 
M opgevat in de seksuele betekenis, doch W heeft getruwe; bernende, 
barnende : vurige. 

17. Geen der Mnl. versies vertaalt albas; M (en W ) .staan het dichtst 
bij het Latijn; smekende: vleiend (cfr. n° 2) . 

18. Het albas dat in het vorige nummer thuishoorde, is in alle Mnl. 
versies hier opgenomen; de Lat. tekst spreekt van multos pilos, niet 
van dicke van hare (B, H en M) ; in W is dicke wel door de scribent 
overgeslagen. 
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19. De kortere Arabische versie heeft ...coram possessor superbus, 
gloriosus et sib: placens est. D e Mnl . versies sluiten meer hierbij aan 
dan bij het immundus van de Philippusvertaling; gerechticheit in W 
is wel corrupt voor giericheit. 

20. V a n de Lat. ct sunt nigra is in de Mnl . versies geen spoor. 

21 . W staat alleen met stoutheit ende houerdich. wellicht een overblijfsel 
van n° 22 dat voor hot overige in W ontbreekt. 

22. scalcheit is wellicht een toevoeging van de scribent van B; in W 
ontbreekt dit nummer (zie voorgaande no t a ) . 

23. Deze zin is in de Mnl . versies sterk verschillend van het Lat. (dat 
geheel hetzelfde is als n" 21) ; subtilis is geen adjectief bij iracundus, 
zoals dat wel voor subfile bij malicie het geval is; camtise (B en W ) 
is duister; druustecheit (B) : driestheid, onstuimigheid. In H ontbreekt 
dit nummer. 

24. De cigenschappen die in de Mnl . versies vermeld worden, zijn in de 
Lat. tekst alleen impliciet aanwezig. 

25. De woorden declinans ad simitatem komen in geen van de Mnl. 
versies voor. In H ontbreekt dit nummer. 

26. - 27. W (n" 26) is een samensmelting van beide nummers. Deze 
twee tekstgedeelten zijn slechts ten dele verwant met de Latijnse tekst; 
crabbel ( H ) en crabachtich ( M ) : vechtlustig, hier een synoniem 
van crigel ( B ) . d u s : opvlieqend: wel ghemaect ( M ) vertaalt bene 
compositus: dit blijkt beter dan wel gemaniert (B, H en W ) , 

28. Komt in de Lat. tekst niet voor; lieren (B) d.i. wangen (cfr. H en 
W ) en niet nieren ( M ) is wel de juiste lezing; kuwen ( H ) , het 
meerv, van cuwe, betekent kinnebak, kaak. 

29. - 30. B. H en M (waarbij W aanslui t ) , verschillen hier in volg
ordc; beide zinnen werden gedeeltelijk van plaats verwisseld en dc 
gelijkenis met de Latijnse tekst is niet volledig. 

31 . B en M stemmen overeen ( W en H staan alleen met onghestadich 
en W met bleeck). doch hoe deze gegevens samenhangen met iniurio
sus is niet duidelijk. 

32. wetende in M en W is wel een cor rup ted voor vechtere (B en 
H ) , bellicosus; het equivalent voor bedriegere komt in de Latijnse 
tekst niet voor. 

33. De Latijnse tekst spreekt enkel van stultus; de Mnl . versies zijn 
nauw verwant. In H werden 33 en 34 tot een nummer samengesmol-
ten. 

34. Alleen B en M hebben de toevoeging dul waarvoor het equivalent 
in dc Latijnse tekst niet aanwezig is (zie ook n° 33 in H ) . 
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35. Voor stolidus heef: geen der Mnl. versies een vertaling. 
36. W staat alleen met grof; clijsterende (B) d.i. schel klinkend (cfr. 

Lat. sonoram) of luftrutich (M) : luidruchtig. In H is luttel ristich 
wel corrupt voor luftrutich; H staat alleen met ghersem. 

2)7. W en B staan het dichtst bij de Latijnse tekst. M heeft slechts 
twee van de vier cigenschappen. In H ontbreekt dit nummer. 

38. In W horen de laatste vier woorden van n° 37 hier thuis. Na 
n" 38 komt in M, H en W nog een aanwijzing voor {rude stemme). 
waarvoor in B geen parallel te vinden is; daer (M) is corrupt voor dul. 

39. Ontbreekt in M, B, H en W stemmen nauw overeen, doch er is 
geen parallel in dc Latijnse tekst. 

40. onscamel (M, H en W ) als vertaling van insipientiam (dwaas) 
is zonderling; W en H staan alleen met houerdich. 

41. achter sprekende (B) is wel corrupt; M, H en W hebben de 
goede lezing (cfr. Lat eloquens). 

42. ganghen in raden (M) is wel corrupt; B, H en W hebben een betere 
weergave van Lat. sani consilii. 

43. blode komt in W niet voor : B, H en W wijken sterk van het Latijn 
af (ontbreekt in M ) . 

44. In het Lat. komt deze passage niet voor. 
45. M staat alleen met crom i. pi. v. cort (B, H en W ) dat steun vindt 

in de Latijnse tekst. 
46. crom (crane) is een omschrijvende herhaling van het vooraf-

gaande sot {dul, H, M ) . De Mnl. versies hebben nog twee toevoe-
gingen die in de Latijnse tekst niet voorkomen : van stercker (groter) 
borst (en) en wel (moghen) pinen(de). 

47. onbehendich lijkt als vertaling van indiscretus bedoeld te 2ijn: su
perbus bhjft onvertaald in B zowel als in M. 

48. De Mnl. versies volgen trouw de Latijnse tekst. 
49. De Mnl. versies zijn onderling nauw verwant doch wijken in hun 

formulering sterk af van de Latijnse tekst. 
50. De Mnl. tekst staat dicht bij de Latijnse. 
51. Dit gedeelte komt in de Latijnse tekst niet voor. 
52. Opvallend is dc weergave van infedelitas als wantrouwel in alle 

Mnl. versies. 
53. Dc Mnl. tekst is een trouwe weergave van de Latijnse. 
54. W staat het dichtst bij de Latijnse tekst alhoewel amantis discordiam 

er door mynrers ende twist wordt weergegeven; M en H vertalen 
het door te(y)ken der (van) minnen. B wijkt sterk af. H en W staan 
alleen met wetende (wetenthede W ) . 
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55. W sluit nauwer aan bij B dan bij M; goet bericht drukt hetzelfde 
uit als berechtende in M, welke laatste versie veel dichter bij de La
tijnse tekst staat (cfr. berechte in H) . 

56. Ook hier heeft M (en H, W ) een juisterc weergave van de Latijnse 
tekst; gerechtecheit (B) is corrupt voor ongerechtecheit. 

57. leves wordt in B niet vertaald, in M en W (en H) ten onrechtc 
door langhe: deze laatste versies hebben de toevoeging ende van ho
veschede {h(o)uesch). Op dit nummer volgt in M, H en W nog een 
kenmerk dat in B ontbreekt. Men vergelijke de Latijnse tekst: subtili-
tas tibiarum significat ignorantiam: een wittich (M) is corrupt voor 
onwetend (vgl. onwittich in H ) . 

58. - 59. De Mnl. versies zijn een trouwe weergave van de Latijnse 
tekst. 

60. Opvallend is dat alle Mnl. versies snel hebben, het tegenovergestelde 
van het Lat, tardi. 

61. bedruftech (B, M en H) dat volgens het Mnl. Wdh. «behoeftig, ziek, 
gebrekkelijk» betekent, is de weergave van het Lat impetuosus; wel
licht corrupt voor driftech. W heeft bedroevich. 

62. Deze passage, alleen in B voorhanden, komt in dc Latijnse tekst 
niet voor. Dit is wel jammer omdat ons daardoor de mogelijkheid 
onthouden woi'dt het als kleuraanduiding wel eigenaardig woord 
eendachtech beter te begrijpen. Willems vcrklaart het aarzelcnd als 
«eend-kleurachtig?», doch welke kleur dit precies is, blijft onduidelijk. 

Eeklostraat 73A, 
9910 Mariakerke. 
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