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Het voordeel van
mensenkennis.
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kunt beter honderd andere vergissingen maken dan u te vergissen in mensen.
Iedereen heeft dit wel eens ondervonden.
Elke carrière moet gemaakt worden, naast
en tegenover andere mensen. Alleen een
vuurtorenwachter heeft weinig nut van
mensenkennis.
Doch zulke eenzame beroepen zijn er
maar weinig. Voor bijna iedereen is het
minstens zo belangrijk om een snel inzicht
te hebben in de karakters van mensen,
met wie hij te doen krijgt, als om zijn vak
te kennen.
Menig bekwaam man is in zijn loopbaan
gestuit, omdat hij zijn vertrouwen schonk
aan mensen, die dit niet waard waren.
Menig heldere kop heeft de gelegenheid
niet gekregen, zijn krachten te ontplooien,
omdat hij geen kijk had op karakters en
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daarom niet begreep, hoe hij de mensen,
die hij nodig had, aan moest pakken.
Menigeen ontdekte te laat, dat mensen
anders waren, dan zij zich voor deden.
Ieder, die met publiek om moet gaan, kan
zijn succes verdubbelen of vertienvoudigen, als hij zijn mensen in enkele minuten
weet te doorgronden.
Ieder, die personeel onder zich heeft,
chefs boven zich, of klanten voor zich,
bereikt tienmaal meer en tienmaal eerder
succes, wanneer hij bij de eerste oogopslag kijk heeft op de karakters.
Wie door schade en schande wijs wil
worden, krijgt zijn volle portie van de
schade en de schande; maar de wijsheid
komt dikwijls te laat.
Onder de mensen, die geslaagd zijn in de
wereld, zult u vele typen aantreffen. U
vindt er hoogst bekwame mensen onder
en mensen, die niet half zo bekwaam zijn
als de collega's, die zij voorbijstreefden.
U vindt er geleerde bollen onder, maar
ook mensen, die nauwelijks lezen en
schrijven kunnen.
Eén eigenschap hebben zij echter allen ge6

meen: een bliksemsnelle kijk op menselijke karakters.
Die kijk gaat niet zo diep, maar hij is
practisch.
Het is geen psychologie in de wetenschap
zin van het woord; het is practi--pelijk
sche mensenkennis.
Voor de practijk is het alleen van belang,
iemands meest sprekende karaktertrekken, die in de dagelijkse omgang naar voren zullen komen, op het eerste gezicht te
peilen.
Hiervoor doet dit boekje u de middelen
aan de hand.

Karaktertrekken
uiten zich altijd.
De meeste mensen willen zich, op het
eerste gezicht, van hun beste kant laten
zien. Of, van hetgeen zij voor hun beste
kant houden. Dat is verklaarbaar. En het
is ook verklaarbaar, dat zij voor dit doel
de ene trek in hun karakter wat sterker
naar voren brengen en de andere verbergen. Dat doen zij instinctief; zonder erbij
te denken.

Maar even instinctief en zonder dat zij het
zelf weten, geven zij door bepaalde kentekenen uiting aan alles, wat in hen omgaat.
Dat is niets nieuws.
Iedereen weet, bij voorbeeld, dat blozen
een kenteken is van verlegenheid. Iemand,
die plotseling verlegen wordt, mag dit
nog zo willen verbergen, hij kan niet verhinderen, dat een blos hem naar de wangen stijgt. En daar kan het kleinste kind
aan zien, wat in hem omgaat, namelijk,
verlegenheid.
Iemand, die ongeduldig wordt, kan niet stil
zitten. Hij trommelt met de vingers of
loopt op en neer. Dat is een ander, algemeen bekend kenteken.
Zo zijn er ook andere kentekenen, die
minder algemeen bekend zijn, maar voor
den ingewijde niet minder duidelijk.
Nu worden karaktertrekken zowel door
lichamelijke als door mentale oorzaken
beïnvloed. Ook dit is vanouds bekend.
Mensen met een bochel zijn meestal zeer
snel en scherp in hun antwoorden. Hun
lichamelijke toestand heeft daar aanlei8

ding toe gegeven. Zij moeten voortdurend
op hun hoede zijn voor spot; vandaar dat
zich een scherpe trek in hun karakter
ontwikkeld heeft.
Misschien kent u dit oude grapje: twee
schooljongens zitten naast elkaar; de een
blakend van gezondheid, met vuurrode
wangen; de ander, een bocheltje.
„Ik kan raden, wat jij later wilt worden."
zegt de roodwangige tot den jongen met
de kromme rug, „natuurlijk rechter."
„Zeker," geeft deze onmiddellijk ten antwoord, „en dat is beter dan wat jij wilt
worden, bleker."
Zo zijn er nog tal van gevallen, waarin het
lichaam invloed heeft op het karakter en
omgekeerd, waarin karaktertrekken tot
uiting komen in het lichaam. Hoe dit
komt, is niet altijd na te gaan. In ieder geval is het hier niet de plaats, om daar studie van te maken. Waar het in dit boekje
op aankomt is, u een overzicht te geven
van bepaalde kentekenen, welke, naar de
ervaring van honderden en soms duizenden jaren bewijst, bepaalde karaktertrekken verraden.
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Lichamelijke
kentekenen.
De hals.
U kunt de mensen verdelen in lang-halzigen en kort-halzigen.
De mensen met lange hals behoren tot het
bedachtzame type. Zij komen door redenering tot hun besluiten. Als zij snel denken, vallen hun beslissingen ook snel maar gedacht hebben zij, vóór zij be-

sloten.
De mensen met korte hals, daarentegen,
behoren tot het spontane type. Zij handelen eerder op impulsen dan door redenering. Wanneer zij een impuls hebben, besluiten zij zeer snel; veel sneller dan de
langhalzigen. Maar soms komen zij niet
spontaan tot hun besluit. Dan moeten zij
er over denken. Voor hen is dat ongewoon werk en dan duurt het veel langer,
eer zij tot hun besluit komen dan bij de
langhalzigen.
Daarom is het gewoonlijk een goede tac
om korthalzigen, die niet tot een be--tiek,
sluit kunnen komen, niet langer te laten
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nadenken. Probeer het met iets nieuws,
waardoor u hen opnieuw prikkelt tot een
impuls, als het eerste niet gewerkt heeft.
De langhalzige blijft langer kalm dan de
korthalzige. Deze laatste is veel opvliegender. Hij flapt zijn drift er uit. Maar, dan is
hij ook meteen kwijt, wat hem hinderde.
Dat is bij den langhalzige niet zo. Het
duurt langer, voor hij kwaad wordt, maar
het duurt ook langer, eer hij weer goed
wordt. Gewoonlijk is de langhalzige koppiger dan de korthalzige. Zeer zeker is
Langhals eigenzinniger.
Uit de aard van zijn karakter is het voor
Langhals niet zo moeilijk om zich te bedwingen als voor Korthals.
Ontmoet u dus een Korthals, die veel zelfbeheersing toont, wees er dan zeker van,
dat u een man met grote wilskracht en een
sterk karakter voor u hebt!
Omgekeerd: een Langhals, die weinig zelfbeheersing toont, heeft waarschijnlijk een
zwak karakter.

Het voorhoofd.
Gewoonlijk wordt aangenomen, dat een
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hoog voorhoofd een denkerskop verraadt.
Dat is niet juist. Portretten van de grote
denkers van alle eeuwen en alle landen
laten zowel hoge als minder hoge voorhoofden zien. Copernicus, de grote Poolse
geleerde, die de dubbele beweging van de
planeten aantoonde, had een ronde schedel met een betrekkelijk laag voorhoofd.
Darwin had evenmin een hoog voorhoofd
en bezat een schedel in de vorm van een
ei. Galvani had een ingedeukte schedel met
een achterhoofd dat veel groter was dan
het voorste deel. Descartes, filosoof, wisen natuurkundige, had een ronde schedel
en geen hoog voorhoofd; zo ook Beethoven, Felix Mendelssohn en Benjamin
Franklin. Herbert Spencer had bepaald
een laag voorhoofd. Wel hadden zij echter
allen, evenals Leeuwenhoek en Huygens,
een breed voorhoofd. Een voorhoofd, dat
twee bulten naast elkander liet zien, met
een indeuking overlangs, er tussen. Neem
dit dus als een kenmerk van een denkerskop aan.
Marcus Aurelius, een der knapste en sympathiekste keizers van het Romeinse Rijk,
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wiens Overpeinzingen vandaag den dag
nog even modern zijn als toen zij geschreven werden, liet het haar vrij laag over
zijn voorhoofd krullen.
Daarentegen had Cato de Oude, de meest
bekrompen, roofzuchtige en schijnheilige

Censor van hetzelfde rijk een hoog voorhoofd met een „denkers" rimpel overdwars. Met een dergelijk voorhoofd wordt
Alva afgebeeld. Dit laatste wil natuurlijk
nog niet zeggen, dat een hoog voorhoofd
verkeerde karakter-eigenschappen verraadt; het is echter geen betrouwbaar kenmerk.
Wilt u een voorbeeld hebben van een
voorhoofd, dat veel klaar verstand en tegelijkertijd een edele geest verraadt, bekijk dan de portretten van Michiel de
Ruyter, Joost van den Vondel en Rembrandt.
De ogen.

„Kijk mij recht in de ogen," zegt de moeder tot het kind, „en vertel mij de waarheid."
Sinds onheuglijke tijden is bekend, dat de
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ogen verraden, wat de mond verborgen
houdt. Liefdesliederen zijn hier op ge-

maakt, bij het gros. Dichters noemen de
ogen „de spiegels van de ziel ", maar, wat
zij nu precies in menselijke ogen zien,
daarover uiten zij zich erg vaag.
Men zegt: „Hij keek oprecht uit zijn ogen."
Waar was die oprechtheid dan aan te
zien? Hoe zien ogen er uit, wanneer er
oprechtheid uit straalt? Wat zijn de veranderingen, die in ogen optreden, wanneer er angst uit spreekt of leugenachtig
wat ook?
-heid,of
Zolang u niet zeggen kunt, wáár u deze
dingen aan zien kunt, blijft het een kwestie van gevoelens. En dat zijn hoogst verraderlijke raadgevers.
Wanneer u begint te onderzoeken, wat de
kentekenen zijn, waarmee menselijke gemoedsstemmingen door de ogen verraden
worden, doet u een merkwaardige ontdek

-king.
Ondanks alles wat dichters en dichterlijke
mensen over de ogen gezegd hebben, kunnen in de ogen zelf maar zeer weinig veranderingen optreden.
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Eigenlijk blijven alle veranderingen in
het oog beperkt tot de pupil de zwarte
stip, midden in het oog. Dit is een opening, die groter of kleiner kan worden.
De iris dat is het gekleurde deel van
het oog is onveranderlijk. Het oogwit

kan door verschillende oorzaken gekleurd
worden, maar geen dezer oorzaken heeft
iets te maken met karaktertrekken of gemoedsstemmingen. Het oogwit kan rood
doorlopen zijn of geel gekleurd door irritatie van de appel of door een ziektetoestand in het lichaam. Men kan rood doorlopen oogwit krijgen door in de wind te
lopen, door een vuiltje in het oog, door
huilen, door oververmoeidheid, enz., maar
deze oorzaken hebben niets te maken met
het karakter.
Dat de iris niet van kleur kan verschieten , -- zoals in zo vele romans bloemrijk
doch onjuist beschreven wordt, verwondert u misschien. Waarschijnlijk hebt u
zelf wel eens opgemerkt, dat iemands
ogen er de ene keer lichter uitzagen dan
de andere keer. En ook, dat donkere ogen
van iemand, die kwaad werd, nog veel
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donkerder schenen dan anders.
Dan hebt u goed opgemerkt. De ogen zagen er lichter of donkerder uit. Maar, zij
waren niet donkerder of lichter. De kleur
bleef onveranderd, doch de bezitter van
de ogen liet er meer of minder licht op
vallen!
Zonder zelf te weten, wat hij deed, werkte
hij met zijn oogleden en wimpers, om
lichteffecten in zijn ogen te veroorzaken.
De oogleden een onzichtbaar klein stukje
hoger opgetrokken dan gewoonlijk en de
ogen tonen lichter. Een even klein stukje
meer dichtgeknepen dan anders en de
ogen lijken donkerder te worden.
En dit is het cardinale punt bij de ogen:
de oogleden.
Die bepalen de vorm van het oog en zij
beïnvloeden het aanzien van de kleur.
En deze oogleden verraden heel vaak, wat
in de mensen omgaat. Het duidelijkst spreken zij bij levendige en volkomen openhartige mensen.
Wanneer u iemand iets vertelt en hij gelooft u niet
ook al beweert hij heel beleefd, dat hij u wel gelooft
kunt u zijn
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oogleden iets wijder open zien gaan. De
man tracht door u heen te kijken en zijn
oogleden laten van alles wat er te zien is,
zoveel mogelijk naar binnen stromen. Als
hij tot een conclusie gekomen is dat u
liegt, of dat u de waarheid spreekt veranderen zijn ogen niet meer. Maar wordt
zijn wantrouwen groter, dan concentreert
zijn blik zich op uw gezicht. Hij gaat,
als een fotograaf, die een grotere dieptescherpte wil bereiken, zijn ogen kleiner
maken. De oogleden trekken meer samen.
Precies hetzelfde gebeurt, wanneer hij onwaarheid spreekt en van uw gezicht af
wil lezen, of u er al of niet invliegt.
Maar pas nu op, dat u deze kentekenen
niet verkeerd waarneemt. U moet de gang
van zaken van het begin af volgen.
Want, als u pas naar zijn ogen kijkt, op
het moment, dat de oogleden iets toegeknepen zijn, kunt u niet meer weten, wat
dit betekent. Vele mensen knijpen hun
ogen een weinig dicht, wanneer zij hun
aandacht op iemand concentreren. Daar
gaat echter geen andere beweging van de
oogleden aan vooraf.
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De man, aan wiens ogen u op de bovenomschreven manier merkt, dat hij u iets
tracht wijs te maken, is geen verharde
leugenaar. Hij spreekt op dat ogenblik een
onwaarheid, maar hij is toch geen bedrieger door dik en dun.
Deze laatste doet heel anders met zijn
ogen. Wel wetend, dat hij altijd reden
heeft om te verbergen, wat in hem om
gaat, houdt hij zijn gelaatstrekken voortdurend in bedwang. Hij is een beroepsveinzer geworden. Zijn gezicht is een masker. En het masker, waarachter hij zijn
gezicht het liefst verbergt, is dat der onschuld en oprechtheid. De wolf in het
schaapsvacht.
Op het ogenblik, dat hij u staat voor te
liegen, houdt hij zijn ogen strak op u gevestigd. Hij wendt zijn blik niet af, zoals
iemand zou doen, die een onwaarheid
vertelt, maar tegelijkertijd zijn geweten
daarmee bezwaard voelt. Het geweten van
den bedrieger is niet zo gevoelig meer.
Ook zijn schaamtegevoel is te zwak geworden om hem de blik te doen afwenden, terwijl hij liegt. Hij is zelfs niet óe18
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schaamd meer voor de ontdekking van
zijn leugens. Dat is hem al zo vaak overkomen; daar is hij in verhard. Een ontdekte leugen beschouwt hij eenvoudig als
een spelletje, dat niet opgegaan is. Zonder
de minste schaamte of wroeging begint hij
aanstonds aan een nieuw leugenverhaal.
En al die tijd blijft hij u even strak aan
Strak, dat is het goede woord,-kijen.
want er zit iets overdrevens in de uit drukking van oprechtheid, die hij voorwendt. Zijn oogleden staan iets wijder
open dan voor hem normaal zou zijn. Zijn
ogen tonen enigszins rond. Tenzij hij van
nature spleetogen heeft, die niet rond kunnen staan. De uitzonderingen bevestigen
de regel.
Zo ziet u, dat wijd open ogen nog vol
geen teken van oprechtheid zijn. Zij-strek
kunnen wel eens precies het omgekeerde
betekenen.
Wanneer u uit iemands ogen wilt lezen,
moet u nooit kijken, hoe zij staan, maar
welke veranderingen zij ondergaan. Aan
de beweging of het strak houden van de
oogleden kunt u het meest waarnemen.
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De vorm van de ogen, d.w.z. de opening,
die tussen de oogleden zichtbaar blijft,
heeft niets met het karakter uit te staan.
Het is een kwestie van klimaat en van
licht.
Afstammelingen van Zuidelijke volken, die
in landen wonen, waar het licht scherp
is, hebben vaak dichtgeknepen ogen. Afstammelingen van Noordelijke volken hebben vaak wijd open ogen. Maar, daar komt
nog een heleboel meer bij kijken. Noordelijke volken, die tussen sneeuw en ijs wonen, waardoor het licht fel gereflecteerd
wordt, knijpen ook hun ogen meer samen.
En Zuidelijke volken, die hoofdzakelijk in
bosrijke streken wonen, waar het licht
zwaar getemperd wordt, krijgen ronde
kraal-oogjes. Een ander punt van invloed
is de lengte en de kleur van de wimpers.
Wanneer die lang en donker zijn en licht
gekruld, doen zij dienst als zonneschermen, die echter het vrije uitzicht niet belemmeren. Dan kunnen de oogleden wijder geopend worden.
En dat is het verschijnsel, dat aan Engelsen vaak zulk een uitdrukking van wijd
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open oprechtheid in de ogen geeft en aan
zuidelijke dames zulk een smachtende
blik.
Een ander verschijnsel en dan een, dat algemeen bekend is. Mensen, die hun ogen
niet stil kunnen houden. Zulk een man
kijkt van links naar rechts, alsof hij voortdurend verwacht, dat door een of andere
deur twee mannen in donkerblauwe uniformen zullen binnenstappen, die vragen,
of hij kalm mee wil gaan, of zeggen, dat zij
hem moeten boeien.
Zo erg is het nu meestal wel niet. Maar er
zit toch wel iets van in.
Maak echter geen vergissing. Er zijn ook
mensen, die over uw schouder heenkijken, terwijl zij met u praten, omdat zij
werkelijk iets zien, waar zij belang in

stellen.
Een winkelier, met wien u praat, ziet achter u andere klanten binnenkomen; of hij
ziet, dat zijn personeel iets verkeerd doet,
of iets dergelijks. Iemand, die bij u op bezoek is, neemt uw kamer eens op. Dat zijn
geen tekenen van onrust.
Mensen, die gewend zijn veel denkwerk te
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verrichten, laten hun blik ook dikwijls afdwalen, terwijl u met ze spreekt. Zij kijken dan niet onrustig in het rond, maar
hun ogen kijken van tijd tot tijd in een
andere richting zonder te zien, waar
zij naar kijken. Zij staren weg, in de verte, in een wereld van verbeelding.
Dat kan soms onaangenaam zijn, omdat
men niet weet, of zulk een man nu nog
naar u luistert of niet (meestal luistert hij
zeer aandachtig), maar het is geen verkeerd teken.
De schijnbare verandering in de kleur
van ogen is, zoals u gezien hebt, geheel een
kwestie van de sterkte en de kleur van
het licht, dat er op valt. U kunt er geen
veilige gevolgtrekkingen uit maken.
Het groter of kleiner worden van de pupil is in verreweg de meeste gevallen ook
een zaak, die door de sterkte van het licht
bepaald wordt. Het diaphragma aan een
fototoestel is een mechanische nabootsing
van de pupil. Veel licht, kleine opening;
weinig licht, grote opening; weinig diepte, grote opening; veel diepte, kleine ope
ning, enz.
22
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Onder invloed van hevige opwinding of
angst wordt de pupil bij sommige mensen
ook groter. Maar lang niet bij iedereen. En
verder, door het gebruik van bedwelmende middelen.
Alles bijeengenomen is het dus vrij lastig
om in iemands ogen te lezen. Dat hier
toch zo veel en zo hoog van opgegeven
wordt, zal wel komen door het feit, dat
de meeste mensen in de ogen van anderen
geen nieuwe kentekenen zoeken, maar een
bevestiging van iets, dat zij reeds vermoeden.
De handen.

In deze lichaamsdelen, waarmee alle mensen hun werk doen, komen vanzelfsprekend levensuitingen te zien. Zonder enige
voorbereiding kunt u de zachte, weke
hand van den luiaard onderscheiden van
de eveneens zachte, doch gespierde en geoef ende hand van den dokter.
De hand is het voornaamste instrument
van de hersens.Voortdurend staat de hand
onder invloed van het centraal zenuwstelsel. Niet alleen om mee te werken,
23

worden de handen gebruikt, doch vaak
ook als hulpmiddel bij het denken.
U zult wel eens mensen ontmoet hebben,
die, terwijl zij met u zaten te praten, allerlei figuurtjes tekenden op hun vloeiblok. De figuurtjes zelf hebben niets om
het lijf. Maar de manier, waarop de hand
het potlood vastklemt wordt sterk beïnvloed door de manier, waarop hun hersens op dat ogenblik werken.
Wie zijn potlood losjes vasthoudt, geheel
bij het einde, zodat de punt haast doelloos over het kladpapier of vloeiblok
dwaalt, heeft zijn hersens vrijaf gegeven.
Waarschijnlijk luistert hij beleefd, naar
wat u zegt, maar hij stelt er weinig belang
in en hij denkt er niet over door.
Op een zeker ogenblik wordt zijn greep
aan het eind van het potlood sterker. Misschien zet hij het wel stil, met de punt op
het papier en een vinger op het eind van
het potlood gedrukt. Of hij gaat plotseling
zeer gedecideerd strepen en kruisen trekken.
Dit betekent, dat hij genoeg van u heeft.
Hij luistert nauwelijks; hij wacht slechts
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tot u uitgesproken hebt. Hij wil, of van u
afkomen, of wel, hij brandt van verlangen
om u zijn zienswijze te vertellen.
Heeft hij zijn potlood normaal tussen de
vingers en tekent hij er zonderlinge figuurtjes mee, dan luistert hij niet onwelwillend. Hij denkt na, over hetgeen u tot
hem zegt, maar hij heeft reeds een antwoord in zijn hoofd, of een denkbeeld, dat
hij te berde wil brengen.
Merkt u, dat het tekenen plotseling ophoudt en dat hij met de punt van het potlood boven het papier blijft zweven, dan
hebt u hem getroffen. Iets in hetgeen u
gezegd of gedaan hebt, heeft hem sterker
geïnteresseerd dan al het andere om hem
heen. Beschouw dit echter nog niet als
een teken van uw triomf, want het kan
best zijn, dat u hem op een idee gebracht
hebt, waarmee hij u volkomen denkt te
kunnen verslaan. Of ook wel kunnen uw
woorden een onwillekeurige herinnering
bij hem opgeroepen hebben, waar u part
noch deel aan hebt.
Wanneer iemand zich inspant om een
overwinning te behalen, of zich voorstelt,
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hoe hij iets of iemand in zijn macht zal
krijgen, ziet u hem het potlood in de vuist
knellen, of het een wapen was. Sommige,
op macht beluste mensen hebben een
voorkeur voor kleine, dikke stompjes potlood, alleen maar om die stevig in de
macht van hun hand te voelen. U ziet hen
het potlood omklemmen, zoals zij hun tegenstander of een situatie in hun macht
zouden willen knellen.
Een aardige tegenstelling vormt de man
met professorale neigingen, die zijn potlood aan een einde vasthoudt en er mee
naar u wijst, of in het ronde wijst, alsof
het een stok was, waarmee hij op de kaart
aardrijkskunde-les gaf.
Ook zonder het potlood laten vele mensen hun handen deelnemen aan hun gedachtenleven. Zij trommelen er hun ongeduld mee uit. Zij gesticuleren er mee. Zij
ballen de vuist, als zij aan kracht denken
en heffen de palm op, wanneer zij iets van
zich willen afweren. Zonder twijfel hebt
u wel mensen ontmoet, die, wanneer zij
een onderwerp van zich af willen zetten,
met hun hand een beweging maken, als 26

of zij in werkelijkheid iets van zich afschoven.
Hebt u wel eens twee heren ingenieurs,
bijvoorbeeld over een technisch onderwerp zien praten? Hun handen nemen
zeer actief deel aan het gesprek. Zij stellen er een kamrad mee voor en laten een
vinger als een pal neervallen. Zij ballen
de vuist om een cylinder aan te duiden,
haken de vingers in elkaar. Ja, het is geen
uitzondering, wanneer u hen in het vuur
van hun gesprek naar elkanders handen
ziet grijpen om er mee te demonstreren.
Een ander sprekend voorbeeld van handen, die mee - denken en alle emoties van
den man mee - beleven, ziet u bij een dirigent van een groot koor of nog beter een
groot orkest. Niet op de uitvoering, want
dan bedwingt hij zijn uiterlijk en zijn
gesticulaties zoveel mogelijk; maar tijdens
de repetities. Dan laat hij zijn handen vrij
spel en u ziet hem er van alles mee uitdrukken, wat in hem omgaat. Ook als hij
zeer goed weet, dat de musici er niet precies op kunnen letten, omdat zij hun muziek moeten lezen.
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Wanneer u dit alles nu in aanmerking
neemt, is het u duidelijk, waarom karaktertrekken tot uiting kunnen komen in de
handen.
Hier volgen enige kentekenen.
Vingers, die stomp, bijna vierkant uitlopen, wijzen op energie en daadkracht.
Zijn de vingers aaneengesloten, wanneer
de hand vlak ligt, dan hebt u met een
voorzichtig en waarschijnlijk solide man
te doen. Hij heeft een goed begrip van de
waarde van geld en weet over het algemeen goed, wat een ding waard is.
Liggen de vingers daarbij volkomen rustig uitgestrekt, dan is deze man, ondanks
zijn goed begrip van geld en waarde, niet
gierig of kleinzielig. Maar naarmate bij
zijn vingers minder recht kan strekken,
is hij meer op de penning. Tonen zij een
duidelijke neiging om zich voortdurend te
krommen, dan is de bezitter van dit type
handen inhalig. En hij is gesloten van karakter.
Een goede eigenschap kunt u uitgedrukt
vinden in de knokkels van de vingers.
Wanneer die zowel aan de binnen- als aan
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de buitenkant duidelijk uitgesproken zijn,
met flinke, rechte rimpels en de tekening
van deze knokkels is bovendien regelma
dus hetzelfde bij alle vingers — dan-tig—
hebt u te maken met een organisator. Hoe
regelmatiger deze lijnen zijn, hoe beter de
eigenaar onderscheid weet te maken tussen de grote lijnen en de minder belangrijke details. Lopen hier en daar wat rimpels kriskras, dan zal zijn organisatie
waarschijnlijk vaak te lijden hebben van
zijn zucht om zich met de kleinigheden te
bemoeien.
Bij dit type hand kunt u soms nog een
eigenaardigheid ontmoeten. De vingers
zijn aaneengesloten, op één na. Deze
eigenwijze vinger, die zijn eigen weg gaat,
is karakteristiek voor den man, die ook
in het leven zijn eigen weg gaat. Hij zal
zich weinig storen aan vormen en tradities. Zijn smaak gaat in artistieke richting; of in de richting van vrij zwerven
door de wereld; of in beide richtingen te
zamen.
Bij het vlak openleggen van de hand zoudt
u ook iets anders kunnen ontdekken dan
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aaneengesloten vingers, namelijk vingers,
die slechts op enkele punten aaneenslui-

ten.
Bij de vingers, die lichtelijk stomp eindigen, wijst dit op edelmoedigheid, doch
niet op zuinigheid of financieel talent. En
eindigen de vingers meer spits met grote
openingen er tussen, dan hebt u te doen
met iemand, die neiging tot verspilling
heeft. Tussen de stomp eindigende en de
spits eindigende vingers bestaat een tussenvorm : rond eindigende vingers. Het is
vaak moeilijk, deze rondtoppen te herkennen, omdat tenslotte alle vingertoppen afgerond zijn. Maar het is de moeite waard
om deze extra ronde vingertoppen te kunnen opmerken, want zij vormen geen goed
teken. Sluiten de vingers met de ronde
toppen niet goed aan, meng u met den bezitter van deze handen dan liever niet in
geldzaken.
En vertoont de hand met de ronde vingertoppen de eigenaardigheid, dat alle
vingers aaneengesloten zijn, op één na,
pas dan op!
Want dit kenteken, dat bij den man met
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vierkante vingertoppen op originaliteit en
artistieke aanleg wijst, wil voor den be
zitter van ronde toppen zeggen, onverantwoordelijkheid, gebrek aan gemeenschaps-

-

zin, ja, zelfs diefachtige neigingen; en als
andere omstandigheden daartoe medewer-

ken, nog erger!
De korte, zware, bijna vierkante hand
wijst op een impulsief temperament en
een driftige aard. Wanneer de palm van
deze hand niet een millimeter langer is
dan de vingers zijn, is het geen gunstige
hand, omdat de bezitter zich niet goed in
de toestand van een ander kan verplaatsen. Is de palm daarentegen minstens zo
goed ontwikkeld als de vingers, dan kan
hij dit waarschijnlijk wèl. Dan wordt zijn
drift getemperd door gevoel voor humor
en zijn impulsen door mensenkennis.
Met aaneengesloten vingers, waar soms
kussentjes op komen, is het een hand die
op slimheid en sluwheid wijst.
Naarmate de nagels beter verzorgd zijn
(doch, kort gehouden), kunt u aannemen,
dat de eigenaar meer op lekker eten en
drinken gesteld is.
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Een ander kenteken, dat bij handen van
dit type voorkomt, zult u ook vaak bij ge-

heel andere handen vinden, namelijk een
brede duim. Dat wil zeggen, dat het bovenste lid van de duim breder is dan het
lid, dat aan de hand vast zit. Dit kenteken wijst op volharding en doorzettingsvermogen.
Lange, smalle, spits toelopende vingers
worden in romans veel aangehaald als
kentekenen van artistieke aanleg en aristocratische geboorte. Maar dit klopt niet
met de werkelijkheid. Mensen van aristocratische geboorte vertonen evenveel verscheidenheid in de typen van de bizonderheden van hun handen, als mensen
van elke andere geboorte.
Artistieke aanleg van betekenis wordt,
hoe vreemd dit ook mag klinken, het
meest gevonden bij mensen met stevig
ontwikkelde, gespierde vingers.
Waar de smalle, spits toelopende vingers,
hetzij lang of kort, echter wèl op wijzen,
is op liefde voor analyse en detail.
In veel gevallen vindt u aan zulk een hand
tevens de duidelijke en zeer regelmatig
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den, die hem het meest interesseren, of
waarvoor hij de aandacht wil trekken. Uit
de drukverschillen (die dikwijls zo gering
zijn, dat u er een loupe bij nodig hebt om
ze te onderscheiden) kunt u afleiden aan
welke woorden in zijn brief de schrijver
de meeste betekenis toekende. En omgekeerd kunt u uit het lichter worden van
het schrift bemerken, dat hier een woord
was, waar de schrijver maar vluchtig
overheen liep. Of wel, het kan een woord
zijn, waarvan hij niet zeker wist, hoe het
gespeld moest worden, zodat hij licht en
aarzelend ging schrijven. Die aarzeling
herkent u dan meteen aan de vorm van
zijn letters. Ze zijn niet flink achter elkander door geschreven. En uit zulke
kleinigheden kunt u heel vaak een idee
vormen omtrent het peil van ontwikkeling van den schrijver.
Zeer veel mensen beginnen hun brieven

en zelfs elke regel van een brief met meer
energie, dan zij verderop vertonen. U ziet
dat dadelijk. De eerste halen van het eerste woord vertonen een flinke druk, maar
voor het woord uitgeschreven is, verslapt
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dit alweer. De flinkheid van den man, die
zo schrijft, is meer vertoon dan werkelijkheid. Het is het typische schrift van
mensen die kranig doen, gewichtig rondlopen, korte bevelen geven, kortom, hun
omgeving trachten te imponeren. De man
kan nu evengoed wel capaciteiten hebben, maar op de keper beschouwd is hij
niet zo flink als hij zich voordoet.
Bij het bekijken van de regelmatigheid in
de druk moet u bedenken, dat een mens
geen automaat is en dat er dus altijd enige
onregelmatigheid zal voorkomen, bij iemand, die zich spontaan uit.
Een, menselijkerwijze, grote regelmatigheid in de druk van schrift, dat ook overigens goede eigenschappen vertoont,
wijst op grote wilskracht, een zekere mate
van eigenzinnigheid en evenveel zelfbeheersing.

Lussen.
Bij het beschouwen van de lussen boven
en onder de lijn, zoals van de letters h,
1 en j, moet u rekening houden met steil50

of schuinschrift. Voor steilschrift is het
normaal, de lussen onder de lijn iets langer te maken dan de andere. Bij schuinschrift is dit niet het geval. Daar wijst een
grotere lengte naar beneden dan naar boven op nuchtere, materialistische opvatting. Een langere lengte naar boven dan
naar beneden wijst op idealisme.
Aangezien het bij steilschrift normaal is
om langer halen naar beneden dan naar
boven te schrijven, wijzen, bij dit schrift,
lange lussen naar boven op een bizonder
idealisme, ja, haast op neiging tot dwepen. Dergelijke verschillen spreken vooral
duidelijk bij de letter f, de enige letter in
het Nederlands, die er zowel een boven als benedenlus op na houdt.

Aaneengeschreven of onderbroken.
Sommige mensen schrijven alle letters van
een woord aan elkander vast, andere nemen midden in een woord de pen van het
papier en beginnen de volgende letter
van voren af aan te schrijven. De school
verbiedt dit laatste ten strengste. Maar
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sommige mensen doen het later in het leven toch.
De mensen, die de letters van een woord
keurig aaneenschrijven behoren tot de
practische, stelselmatige denkers. Het zijn
vlotte werkers. Doch het zijn geen originele denkers. Het zijn de mensen, die
gangbare begrippen en ideeën aangenomen hebben en die onmiddellijk op hun
plaats weten te brengen.
De schrijvers, die de letters van één woord
af en toe los van elkander laten, zijn gewoonlijk begaafd met meer critisch vermogen. De begrippen, die op een zeker
ogenblik algemeen aangenomen werden,
aanvaarden zij niet zo maar. Zij dringen
meer door tot het hoe en het waarom van
de dingen en zij hebben originelere gedachten dan de anderen. Waarschijnlijk
zullen zij, juist door hun stilstaan bij het
hoe en waarom, minder vlot werken en
minder practisch zijn.
Bekijk ook dit onderscheid met de loupe.
Sommige schrijvers, die in hun woorden
afbreken, trachten dit zo goed mogelijk te
herstellen, zoals zij dat op school geleerd
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hebben en zij schrijven hun nieuwe ophaal zoveel mogelijk aan de vorige letter
vast. Als u nauwkeurig toekijkt, ziet u
toch, dat zij hun pen even van het papier
af gehad hebben en er toen weer opgezet
hebben. Dus, dat zij tot de dieper denkende, maar minder practische mensen
behoren. Het feit, dat zij dit onderbreken
van hun woorden nog wilden herstellen,
bewijst, dat zij ondanks hun critische aanleg een volgzame natuur hebben.
Traagheid.
Wanneer u een handschrift ziet, waarin
op verscheidene plaatsen punten staan,
schijnbaar zonder de minste aanleiding,
hebt u waarschijnlijk te maken met een
trage natuur. Van tijd tot tijd liet hij zijn
pen even op het papier rusten. De onlogische punten zijn de sporen daarvan. Merkwaardig is het voorzeker, dat volgens de
nieuwste onderzoekingen het zetten van
overbodige punten dikwijls bij asthmalijders wordt aangetroffen, alsof ze even
rust behoeven om adem te scheppen.
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Verder uit traagheid zich, door de laatste
letter of letters van een woord niet af te
maken, doch in een krabbel te eindigen.
Dit geldt echter niet voor de letter n aan
het eind van een woord. Het is een ingewortelde Hollandse gewoonte om die zowel in het spreken als in het schrijven te
verwaarlozen. Het afslijpen van de letter n aan het eind van een woord, de zogenaamde slot-n, wordt door vele graphologen dikwijls als een symptoom van gereserveerdheid en strenge geslotenheid
beschouwd.

Openhartigheid of terughoudendheid.
Hier kunt u een eigenaardige aanwijzing
voor vinden. De verbinding tussen twee
letters wordt gemaakt door een haaltje,
dat de vorm kan hebben van een poortje
(arcade) of van een guirlande. Voor de
meeste verbindingen is de guirlande natuurlijk en de arcade kunstmatig. De guirlande vloeit vanzelf uit de pen. De arcade
ontstaat door een voortdurende terughoudendheid van den schrijver. Hij past op
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zijn woorden en hij past zelfs op zijn letters. Treft u dit veel aan in zijn schrift,
dan heeft hij daar waarschijnlijk een onprettige reden voor, n.l., dat hij iets te
verbergen heeft.
Het is geen kwestie van een van nature
gesloten karakter. Dit vindt u uitgedrukt
in het nauwkeurig sluiten van alle o's en
a's, de cirkels van de d's en b's, enz. Iemand, die het hart op de tong draagt, laat
die cirkels meestal van boven open.
De arcade, die veel voorkomt, wijst op
een achterdochtige waakzaamheid om
zich niet bloot te geven.
De arcade -vorm wordt veel meer in het
mannelijk dan in het vrouwelijk schrift
gevonden. Bij een vrouw is de arcadevorm
een uitzondering. Veel graphologen spreken van een tweeslachtige karakteraanleg, als in het schrift van een man de guirlandevorm overheersend is.

Toevoegingen.
Wanneer iemand een letter geschreven
heeft en er later nog een lijntje of krul -
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letje aan toevoegt, kunt u dit duidelijk
herkennen, als u er op let.

Hij kan dat gedaan hebben om twee redenen: om de letter duidelijker te maken, of
om hem mooier te maken.
Het eerste is natuurlijk een gunstig teken.
Het bewijst, dat de man 7elfcritiek heeft
en drang om zichzelf te verbeteren.
Het tweede bewijst, dat hem er veel aan
gelegen is om zich goed voor te doen. IIij
wil indruk makén. Meer en beter indruk,
dan hij van nature maakt. Het is vaak van
belang, op te letten, welke woorden zulk
een bizondere versiering krijgen. Die v^ il
hij dus op hun mooist laten verschijnen,
mooier dan zij hem uit de pen vloeiden
bedrieglijk mooi.
Als het de hoofdletters I van Ik, M van
Mij, O von Ons of dergelijke zijn, lijdt hij
waarschijnlijk aan zelfoverschatting. Deze
conclusie kunt u ook trekken uit een extra
zware druk op de eerste letters van deze
ego woorden, of een bizonder lange ophaal, of uit de extra lengte van zulke letters. Zeer waarschijnlijk hebt u ook met
een egoist te doen.

56

Vermagering.
Sommige schrijvers doen het tegenovergestelde. Zij vereenvoudigen hun letters
door er haaltjes uit weg te laten of sommige haaltjes

tot

bijna niets te vermage-

ren. In elk geval wijst dit op droogheid.
Leidt de vereenvoudiging tot grotere duidelijkheid van het schrift, dan is de schrijver een nuchter, practisch mens, droog,
zonder fantasie, maar daarom nog niet
dom. In de meeste gevallen wordt de duidelijkheid er echter minder door. En dan
is de schrijver niet alleen droog, maar
ook arm van geest. Te arm, waarschijnlijk, om practisch te zijn.

Verwarring.
De schrijver, die lussen van de tweede regel door de eerste heen laat lopen, of omgekeerd, krijgt een verward schrift, dat
wijst op een zekere verwarring in zijn manier van denken. De echte warhoofden
laten in hun schrift van alles door elkaar
lopen.
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In de meeste staaltjes handschrift zult u
verschillende van de hier genoemde verschijnselen ontdekken. Maak een aantekening van alles wat u ontdekt. Soms spreken twee factoren elkander tegen, maar
meestal krijgt u door de combinatie van
verschillende factoren een scherper inzicht in het karakter van den schrijver.
Aan de hand van de hier beschreven kentekenen kunt u een algemene indruk krijgen uit het handschrift van gewone huis -,
tuin- of keukenmensen. Grote geesten,
mensen met bizondere artistieke of geestelijke gaven kunt u er niet naar beoordelen. Evenmin hebt u aan het boven-

staande genoeg om een wetenschappelijke
schriftanalyse te maken, zoals een deskundig en ervaren grapholoog dat kan.
Daarvoor is een veel dieper gaande studie
nodig.
Hier zijn niet meer verzameld dan een
aantal kentekenen, die u als leek na enige
oefening in handschriften kunt herkennen. Wie zich verder verdiepen wil, raden wij als eerste studieboek aan: Weten schappelijke Graphologie, door Robert
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Saudek, uitgave H. P. Leopold's Uitgevers
Mij., Den Haag.
Het zij nog eens gezegd, dit gehele boekje
is geschreven voor mensen, die geen gelegenheid hebben een diepgaande studie
te maken van de uiterlijke verschijnselen
van een karakter, doch die wel graag een
aantal eenvoudige aanknopingspunten ter
beschikking hebben, waar zij in de practijk houvast aan hebben.
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Lectuur, die u VOORDEEL brengt:

DE GELE SUCCES-BOEKJES
Zeven boekjes naar vrije keus voor slechts
één gulden (14 boekjes f 2.-; 21 boekjes

f 3.- enz.), mits besteld per postrekening
of postwissel.
Wilt U op het strookje uitsluitend de besteINUMMERS opgeven?
Bestelnr.

No. 1. Opleiding en Beroepskeuze.
No. 2. Met succes solliciteren.
No. 3. Een boodschap aan Garcia.
No. 4. Organiseer U zelf.
No. 5. Lezen om vooruit te komen.
No. 6. Examen doen.
No. 7. Wat een kantoorbediende moet
weten.

No. 8. Het sollicitatie - gesprek.
No- 9. Meer orders voor den vertegenwoordiger.
No. 10. Zaken doen per telefoon.

No. 11. Verkopen per brief.
No.12. Verkopen per advertentie.
No.13. Hoe een meisje meer geld kan verdienen in zaken.
No.14. Verkopen over de toonbank.
No.15. Verkopen door de etalage.
No.16. Prettig in de omgang.
No.17. Het woord voeren.
No.18. Een vergadering leiden.
No.19. Verdienen met een kleine winkel.
No. 20. Zó wordt uw kantoor efficient.
No. 21. Winst woordenboek.
No. 22. Inkopen is een kunst.
No. 23. Zó slaagt een meisje op kantoor.
No. 24. ZO schrijft u teksten en brochures.
No. 25. Zó verdient u met exporteren.
No. 26. Zó slaagt een jong verkoper.
No. 27. Zó wordt uw bedrijf efficient.
No. 28. Zó verlicht u efficient.
No. 29. Zó is een eenvoudige winkelboekhouding.
No. 30. Zó bezuinigt u in zaken.
No. 31. Zó krijgen vertegenwoordigers
contact.

No. 32. Zó krijgt u moed en zelfvertrouwen.
No. 33. Zó vergroot een winkelier zijn omzet.
No. 34. Zó slaagt een MAN.
No. 35. Zó houdt een winkelier zijn klanten vast.
No. 36. Zó kunt u karakters doorgronden.
No. 37. Zó slaagt een winkelbediende.
No. 38. Geld verdienen met het schrijven
van persartikelen.
No. 39 Zó koopt en bouwt u een winkelzaak.
No. 40. Geld verdienen met verkoop -automaten.
No. 41. Haal méér uit uw leven!
No. 42. Goede manieren.
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Het is fascinerend werk, dat u doet leven.
U krijgt er nieuwe vrienden en kennissen
door en ontmoet interessante mensen.
SUCCES - CURSISTEN VERKOCHTEN AAN:
Het Handelsblad, De Telegraaf, De Maasbode en tien
andere grote dagbladen.
-talen
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Originele brieven hierover liggen in de ontvanghal
van het Succes - Gebouw voor u ter inzage.

JOURNALISTIEK
VRAAG OVERTREFT AANBOD
Duizend redacties van Nederlandse
bladen en periodieken zoeken naar
journalisten, die nieuwe of interessante dingen in frisse en aantrekkelijke vorm weten te schrijven.

GEEN KAPITAAL BENODIGD
Papier, een envelop en een postzegel
zijn uw gereedschappen om van een
vrije avond een paar rijksdaalders of
meer te maken.

JOURNALISTIEK LEIDT TOT ALLES
zegt een Frans spreekwoord. Haast
alle politieke leiders zijn ook journalist
geweest. Tal van vooraanstaande zakenmannen waren het ook. Schrijf zelf
voor de pers om vooruit te komen.
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voor een bijdrage van 30 cent in de bindkosten, mits
u op het postwissel- of girostrookje (postrek. 13.63.00
van Succes, Den Haag) vermeldt: „JOURNALISTIEK ".
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