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H
et jy al iemand ontmoet en 
dadelik van hulle gehou? 
Nog voor hulle kon sê 
hallo? En die teendeel het 
seker ook al gebeur. Jy ken 

iemand skaars, maar jy kan hulle nie voor jou 
oë verdra nie. Dit het alles te doen met die 
beginsels van fisionomie.

Bekende fisionoom Marthie Maré van Face 
Profile SA verduidelik dit so: “Elke gelaatstrek 
dui op ’n persoonlikheidsaspek.” Deur net na 
jou gesig te kyk, kan daar presies gesê word 
wie en wat jy is. 

En al is jy nie gekwalifiseer nie, doen jy dit 
ook op ’n baie elementêre vlak wanneer jy na 
iemand kyk. Veral wanneer jy daardie eerste 
indrukke vorm.

As jy jou gesig professioneel wil laat 
ontleed, sal die proses min of meer ’n uur 
duur. En daarna sal jy presies weet wat jou 
talente is en waarmee jy ’n bietjie sukkel. Dalk 

As jy gedink het ’n gesig is mooi, lelik of iewers tussenin ... maak jy ’n fout! Jou gesig vertel jou 
presies wie jy is. Elke duikie en lyntjie wys waarin jy uitblink, wat jy haat en wat jy al geleer het. 

Jou gesig is amper soos ’n eienaarshandleiding vir jouself, maar vir ander ook. So, as jy nog altyd 
gewens het jou man of kind het saam met instruksies gekom, hulle het. Jy kyk elke dag daarin vas!

is die gelaatstrek waarvan jy die minste hou, ’n 
teken van jou beste eienskap.

“Soms is jou krom neus of welige 
wenkbroue juis ’n teken van jou grootste 
talent! Mense leer om weer hulle eie gesigte 
lief te kry en hulle selfbeeld kry ook ’n hupstoot 
na hierdie sessies,” vertel Marthie.

Kan jy dit glo? 
In Brittanje en Amerika is fisionomie nie 

meer ’n nuutjie nie. Dit word ook nie net deur 
mense gebruik om hulleself of hulle familie 
beter te leer ken en verstaan nie. Dit is veral 
nuttig in menslikehulpbronbestuur en perso-
neelwerwing. 

Joernaliste en TV-aanbieders baat ook 
daarby, want hulle weet dan sommer van die 
staanspoor af hoe om mense te benader. 

Die voordeel daarvan om iemand anders 
(en jouself!) beter te verstaan, is natuurlik 
eindeloos wanneer dit kom by interaksie. 
Konflik word tog baie makliker opgelos as jy 

kennis oor iemand se karakter het. En as jy by 
voorbaat weet die verkoopspersoon het goeie 
oorredingsvermoë, sal jy jou nie sommer ’n 
gat in die kop laat praat nie!

Daarvan gepraat, die Amerikaanse 
regstelsel gebruik ook hierdie wetenskap vir 
forensiese profielsamestelling, en dit vorm ’n 
integrale deel van die kies van ’n jurie. So, wees 
versigtig as jy weer vir iemand vra: “Staan daar 
skuldig op my voorkop geskryf?” Ja! Dalk nie 
op jou voorkop nie, maar elders in jou gesig.

Selfs Hollywood spring dit nie vry nie! 
“As jy na ’n fliek kyk en dink dat die rol 
spesifiek vir daardie akteur geskryf is, kan jy 
maar weet dat fisionomie ook ’n rol gespeel 
het,” vertel Marthie. Omdat die akteurs 
se gesigte die eienskappe toon van die 
karakters wat hulle vertolk, is hulle spel baie 
geloofwaardiger. 

“In Suid-Afrika is mense nog baie skepties 
hieroor, bloot omdat daar min kenners is.”

jou gesig sê 
wie jy is
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hetsy by die werk of by die huis, op ’n baie 
analitiese wyse benader. Sy wil dinge ordentlik 
ondersoek en is gefokus op konkrete bewyse. 
“Ek het gehoor ...” of “Hulle sê ...” sal haar nie 
sommer oorreed nie! 

Haar reguit voorkop wys dat sy dinge 
stapsgewys doen. Sy het ’n doenlysie vir 
alles wat sy aanpak, en ’n doenlysie vir haar 
doenlysies! Orde en netheid is vir haar baie 
belangrik. Elke lipstiffie en teelepel het ’n plek, 

en sy is ’n baie voorbeeldige persoon.
Wanneer sy lag, is daar ’n vertikale lyn op 

haar regterwang, wat ’n sjarmelyn of steunlyn 
genoem word. Op ’n stadium toe sy dit nodig 
gehad het, het sy nie emosionele steun by 
die werk of by die huis gekry nie, maar dit het 
haar die kuns geleer om ander te verstaan en 
te help. 

Danksy hierdie ondervinding het Carike 
geleer om enige moeilike situasie met haar 
sjarme op te los. Niemand is bestand daarteen 
nie. En met haar stralende glimlag wys sy redelik 
tandvleis. Dit beteken dat sy ’n baie vrygewige 
mens is en maklik van haarself vir ander gee. 
Iemand soos Carike moet egter daarteen waak 
dat mense haar vrygewigheid misbruik.  

Haar glimlag trek effens skuins na regs, 

haar werkkant. Dit wys dat sy haar persoonlike 
lewe sover moontlik uit die kalklig hou. 
Alhoewel sy interaksie met die publiek geniet, 
is sy gesteld op haar privaatheid. Haar huis en 
familie is haar toevlug, waar sy geborge voel. 
Hierdie behoefte aan privaatheid by die huis 
word verder beklemtoon deur die halfmaantjies 
om haar mondhoeke. 

Alhoewel haar neusbrug smal is, wat 
dui op ’n onafhanklike werkswyse, is daar 

’n hele paar kraaispoortjies wat uit haar 
regterooghoek ontstaan. Dit beteken dat sy 
nie sal huiwer om ander mense se insette te 
vra wanneer sy met ’n probleem by die werk 
gekonfronteer word nie.  

Alles aan Carike se gesig wys dat sy op 
mense gefokus is. Sy het ’n geselslyn wat reg 
rondom haar ken loop, wat ’n duidelike bewys 
is dat sy kan kuier dat die biesies bewe en dat 
sy ’n baie gasvrye, joviale persoon is.

WIE SOU KON RAAI?  
Carike is soos ’n forse tier, danksy haar 
vierkantige gesigsvorm. Dit beteken dat 
sy nie maklik geïntimideer kan word nie, 
veral nie op die verhoog nie. 

REG OF WEG? WAT SÊ CARIKE?
O, genugtig, ’n tier! Dis beslis iets wat ek met 
die jare aangeleer het. In my jonger dae het 
ek baie maklik die bewerasie gekry as dinge 
skeefloop. Ek dink my behoud is my humorsin 
en my man se ongelooflike ondersteuning. 

Hy het ook die manier om, veral as daar 
moeilikheid is, sy hand op my been te rus of 
my skouer ’n drukkie te gee. Ons kan selfs net 
vir mekaar kyk, dan kry ek weer perspektief.

Ek is baie analities ... 
na 42 jaar van getroud 
wees met ’n ingenieur! 
As mense vir my iets 
verduidelik, veral op die 
rekenaar, wil ek altyd hê 
hulle moet heel van die 
begin af begin. Ek wil 
presies weet hoe dinge 
inmekaar pas.

DAWID 
MINNAAR 

se ware karakter is vir 
meeste van ons ’n raaisel. 
Deesdae ken ons hom as 
die streng, punteneurige 
en gerespekteerde 
neurochirurg, dr. Franz 
Basson, in Binnelanders 
Sub Judice.  

WIE IS HY WERKLIK?
Dawid Minnaar is uitgeknip vir die rol van dr. 
Franz Basson. Dawid is net so uitgesproke oor 
dit wat hom na aan die hart lê, en hy benader 
sy werk ook nes dr. Basson – hy is perfeksio-
nisties en gefokus op sukses.

 Die vertikale lyntjies tussen sy wenkbroue 
verklap sy perfeksionisme. Wanneer hy ’n taak 
aanpak, sal hy dit nooit afjaag nie. Inteendeel, 
hy sal nie ophou voordat dit nie perfek na sy 
sin voltooi is nie. 

Sy doelgerigtheid en vasbeslotenheid lê in 
die mees prominente vertikale lyn in die middel 
van sy wenkbroue, die toewydingslyn. Hy laat 
nie toe dat enigiets in sy pad staan wanneer hy 
passievol aan sy doelwitte werk nie; tog is hy ook 
baie toegewyd aan die mense rondom hom. 

Die manier waarop Dawid projekte +
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aanpak, wys ook in die verspreiding van sy 
wenkbrou-hare. Hy spring nie sommer weg 
met sakke vol entoesiasme nie. Dawid kry eers 
momentum wanneer ’n projek einde se kant 
toe staan en beloof om ’n sukses te wees. En 
wanneer die einde aanbreek, sukkel Dawid om 
die projek te laat gaan. Hy wil seker maak dat 
daar na al die detail omgesien is.

Net bokant sy wenkbroue is daar verhewe 
gedeeltes wat wys hy hou van beproefde 
metodes. Hy is nie sku vir iets nuuts nie, maar 
voel gemaklik met dit wat werk.

Sy ore sit redelik laag in verhouding 
met sy gesig, wat beteken dat hy alle nodige 
inligting en gereedskap vereis voordat hy ’n 
projek aanpak of besluite neem. Anders kan 
die projek oorweldigend raak en dan stel hy so 
lank as moontlik uit. 

WIE SOU KON RAAI? 
Hierdie streng en soms skeptiese TV-
dokter is eintlik avontuurlustig en word 
gestimuleer deur nuwe ervarings en idees. 
Die kepie in sy ken, ’n gelaatstrek wat tans 
deur sy baard weggesteek word, is beslis 
’n teken van sy avontuurlustige gees.

REG OF WEG? WAT SÊ DAWID?
Ek kan nogal waaghalsig wees, veral in my 
beroep. As ek die mense om my vertrou, sal 
ek verhoogstukke en tekste aanpak wat die 
engele self nie sal aandurf nie. 

In die dae toe ek saam met Marthinus 
Basson en Barney Simon gewerk het, het ek 
gemaklik op die spreekwoordelike afgrond 
gaan staan en gespring. Ek het soveel geloof 
in hulle gehad en geweet hulle sou my vang. 

As ek dink aan Breytenbach se 
uitdagende en abstrakte Boklied en die rol 
van Salvador Dali wat ek vertolk het ... As ek 
eerlik moet wees, ek het nooit gedink ek sou 
dit kon doen nie! Maar die uitdaging was net te 
onweerstaanbaar. Tel dit as avontuurlustig?

Baie keer as dit voel asof ek iets nie kan 
doen nie, skop die waagmoed in. Dan móét 
ek eenvoudig aan myself bewys dat ek dit wel 
kan doen. Die moed van die oortuiging is veral 
belangrik wanneer jy jou daarop roem dat jy 

jou sout as akteur werd is. 
Daar is nie ruimte vir uitdagings wat 

sogenaamd “te groot” is nie.
En ja, ek kan beslis uitstel, veral as ek die 

vaardighede kortkom! Dit is nou die geval met 
my skootrekenaar. Al is ek tegnologies erg 
gestremd, het ek my voorgeneem om dié ding 
baas te raak. Maar ek gaan hulp nodig hê. 
As ek dit self moet doen, sal my ongeduld en 
humeur die oorhand kry. Dan sal die rekenaar 
bitter vinnig vir my van die swembadbodem af 
lê en loer! 

CHRISTINA 
STORM 

Dié supermodel en kollig-liefling maak 
dat menige man met bibberende knieë en 
kloppende harte bly staan. Vroue is jaloers 
op haar lyf en beny haar sukses. Wat lê 
versteek agter daardie dominante oë en sterk 
wangbene?

STILTE VOOR DIE STORM?
As Christina by ’n vertrek instap, trek sy 
aandag. Dis haar wenkbroue en lieflike hoë 
wangbene. Haar hoekige wenkbroue beteken 
sy wil altyd in beheer wees van ’n situasie. Sy 
hou daarvan dat alles op hulle plek is en is 
heel moontlik pynlik netjies, veral in haar huis.

Haar wenkbroue sit ook laag, ’n goeie 
aanduiding dat sy vinnig van begrip is en 
langdradigheid verpes. Sy sal jou ook maklik 
in die rede val en jou sinne voltooi om die 
gesprek vinniger te laat verloop of om gouer 
by die punt van die gesprek uit te kom. Dit 
beteken ook dat sy met tye baie ongeduldig 
kan wees.

Haar prominente wangbene dui op sterk 
leierseienskappe. Mense reageer onbewustelik 
daarop en is geneig om te dink: Hier kom die 
baas. Tog versag haar bolwangetjies haar 
wangbene effens, wat ’n aanduiding van ’n 
omgee-mens is. Daarom is sy die sieketrooster 
en die tonic in enige situasie. Sy sal vir jou 
’n koppie tee aandra as jy nie lekker voel nie 
en sy is die een wat haar kollegas op ’n blou 
Maandag sal opbeur. 

Wanneer sy glimlag, wys haar tandvleis, 
wat beteken sy is baie vrygewig en gee 

maklik van haarself. Haar mooi, vol mond 
dui op ’n spontane kommunikasiestyl en 
haar hande sal altyd saampraat. Sy het baie 
goeie oorredingsvaardighede vanweë haar 
dominante onderlip. Sy sal ys aan ’n Eskimo 
kan verkoop en boonop nog in grootmaat.

Die helling van haar ore verklap dat sy 
graag haar eie reëls maak en nie daarvan hou 
om blindelings ander se reëls te volg nie. Sy 
sal dikwels opdragte bevraagteken indien dit 
nie vir haar sin maak nie.

WIE SOU KON RAAI?
Christina Storm is skaam! Ondanks 
haar joviale persoonlikheid en openbare 
persona, vertel haar gebit ’n ander storie. 
Marthie sê haar oorbyt (overbite) verklap 
haar onsekerheid en dat sy hard moes 
werk om die skaamheid te oorkom. 

REG OF WEG? WAT SÊ CHRISTINA?
Ek ís baie skaam, maar my beroep verwag van 
my om uitgesproke en gemaklik in die kollig te 
wees. Ek het eers in my laat twintigs die moed 
gekry om my sê te sê. As dit egter by ouens 
kom, is ek nog steeds baie skaam, veral as ek 
van iemand hou. Dit sal gebeur dat ek smoor-
verlief op iemand is, maar hom so ver moontlik 
probeer ignoreer ...

En ek het nog altyd gewonder hoekom 
mense my so kan aankyk asof die kat my 
ingedra het wanneer ek iewers aankom. Dis 
baie sleg. Dit laat my voel of ek ’n feeks is 
en ek is glad nie so nie. Van nou af gaan ek 
altyd glimlag as ek by ’n vertrek instap om my 
wangbene te versag!

Soms gee ek myself ’n skop omdat ek so ’n 
beheervraat is. Ek kan nie by die huis uitgaan as 
my kaste nie netjies en my huis in orde is nie! Sy 
is ook in die kol met my vinnige denkwyse. 

Ek kan dit nie verdra as mense stadig is 
nie, veral nie as hulle my stadig grimeer nie. 
Gee vir my daai borsel, ek sal dit self doen. 
Twee minute, dan is ek klaar!

Ys aan ’n Eskimo? Ek hou daarvan! Ek 
moet erken ek kán mense oortuig hulle is 
verkeerd, selfs al weet ek dis eintlik ek wat die 
kat aan die stert beet het! 
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