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0  Inleiding 

 

Het middeleeuwse kind bestaat, omdat het soms onhandig of al te omslachtig lijkt om uit te 

spreken dat het middeleeuwse kind niet bestond. De jeugd van nu hoort over leeftijdsgenoten 

van ruim vijftien tot vijf eeuwen geleden bijvoorbeeld:  

 
Kinderen droegen dezelfde kledij als volwassenen. 
 
Kinderen moesten snel volwassen worden. 
 
Als jongen van zeven ging je in de Middeleeuwen niet naar school, want echte scholen 
bestonden toen nog niet, maar je ging vaak uit huis en in de leer bij een meester die 
meestal hetzelfde vak had als je vader (…) meisjes bleven bijna altijd thuis.1 

 

Stellig, dikwijls zonder veel nuancering, differentiatie of bronvermelding, wordt het kind uit 

de Middeleeuwen neergezet, je kunt het zo zien lopen. Dat er een heleboel verschillende 

kinderen waren in evenzeer talrijke Middeleeuwen blijft meestal onvermeld. Het kind dat 

onbezorgd wordt opgevoerd is misschien wel helemaal niet de beste representant en  

niet zelden juist die figuur die het verst van het huidige kind verwijderd is.2 

  

Wetenschappers hebben binnen korte tijd steeds meer over middeleeuwse kinderen ontdekt. 

Uit diverse recente studies over deze historische kinderen komt een veel minder exotisch of 

donker beeld van de middeleeuwse leefwereld naar voren, dan dat dat werd verdedigd door 

Philippe Ariès in zijn invloedrijke en revolutionaire L’Enfant et la vie familiale sous l’ancien 

régime (1960). Ondanks vondsten die de thesis van deze Franse historicus weerleggen echter, 

treffen we zijn stellingen nog altijd aan. Op een Vlaamse website over kindermishandeling 

staat onder ‘Historiek’: 

In de Middeleeuwen bestond er geen onderscheid tussen de leefwereld van het kind en 
die van de volwassene. Vanaf het moment dat het kind zonder de constante zorg van zijn 
moeder kon leven, werd het in de volwassen maatschappij ingeschakeld  
(Aries [sic], 1962)3 
 

                                                 
1 De citaten 1 en 2 zijn titels van kleurplaten te vinden op: http://www.schoolplaten.com/nl-kleurplaten-
kleurplaat-foto-leven-in-de-middeleeuwen-c178.html. Het derde komt uit een aflevering van het informatieve 
jeugdprogramma Het Klokhuis (november 2007) en is te bekijken via: 
http://nl.youtube.com/watch?v=agaKiJklqwU&feature=user. 
2 Omdat wij bij iedere poging om vroegere tijden uit te leggen al snel geneigd zijn om ons voornamelijk te 
concentreren op juist de verschillen met nu, heeft de gemiddelde 21e-eeuwer een onterecht duister beeld van de 
Middeleeuwen. De “waarom zou je je aandacht vestigen op de overeenkomsten die, omdat ze bekend zijn, geen 
toelichting behoeven en mensen bovendien veel minder zullen boeien”- houding van velen is funest en 
waarheidondermijnend.   
3 Zie: http://www.kindermishandeling.org/VK/wat_doen_we/historiek/index.jsp#tcm:150-36871. 
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en Albrecht Classen leest tot zijn spijt in een artikel uit 2001 getiteld Childhood and Life 

Writing: ‘It was not until the 18th century that childhood was given extensive attention in life 

writing, although the Confessions of Augustine (354-430CE) is a notable exception.’4 

 

Terwijl aan de ene kant - in overeenstemming met het strikt lineaire vooruitgangsdenken - 

sommige mensen het fijn vinden om de Middeleeuwen hardnekkig als een negatieve, weinig 

ontwikkelde tijd te blijven beschouwen en aan de andere kant veel onderzoekers juist 

proberen kinderen uit dit tijdvak zo dichtbij als mogelijk is te naderen, wil ik mijn blik werpen 

op de bereikbare middeleeuwse kinderen, niet van vlees en bloed, maar van papier of 

perkament en tot leven gewekt (of “herwekt”) door verhalenvertellers uit de Middeleeuwen.5 

Ik verlaat het middeleeuwse kind in moderne hoofden, ga voorbij aan minutieuze en 

omvangrijke deelanalyses waarmee we historische middeleeuwse kinderen steeds beter maar 

nooit compleet in het vizier krijgen en richt me op kinderen in bronnen die wij vandaag de 

dag als fictie zouden bestempelen. Deze “kinderen uit woorden” zijn volledig bereikbaar en 

worden naar mijn mening niet pas slechts dan boeiend als ze met behulp van het instrument 

bronnenkritiek “vertaald” worden naar de “buitenboekse” wereld.  

 

Deze scriptie heeft een inventariserend karakter en is niet meer dan een proefboring. Mijn 

corpus bestaat uit de volgende 22 teksten en tekstfragmenten:6 

a)   de dramatische: de abele spelen Esmoreit en Gloriant; 

b)   de narratieve: Historie van Jan van Beverley, Beatrijs, Van sente Eustace (twee 

fragmenten), Roman van Iechemias (vier fragmenten), Van sente Waernere (twee 

fragmenten), diverse Marialegenden en -exempelen,7 (het onvolledig overgeleverde) 

Jonathas ende Rosafiere, Denensage, Van den VII Vroeden van binnen Rome, Helias 

ridder metter swane, Historie van den wonderlicken Merlijn (twee niet- 

aaneensluitende katernen), Roman van Cassamus (verkorte versie), Roman van 

                                                 
4 Classen 2005, p. 4-5. 
5 Voor meer uitleg bij dit “herwekt” zie: bijlage één ‘Fictie(ve kinderen)?’. 
6 Anders dan B. van den Eerenbeemt in het standaardwerk Het kind in onze middeleeuwsche literatuur (1935), 
heb ik mijn bronnenkeuze sterk beperkt gehouden. Van den Eerenbeemt analyseerde niet alleen veel meer 
dramatische en narratieve teksten dan ik heb kunnen doen, maar gebruikte bijvoorbeeld ook ascetische en 
mystieke geschriften, informatieve en ethische teksten, Latijns werk van middeleeuwse Nederlanders en 
beeldmateriaal. Al  het positivistische over het thema dat iemand zich wensen zou, kun je vinden in zijn boek dat 
toch echt nog altijd een waar goudmijntje is!  
7 Preciezer: de Marialegenden en -exempelenverzameling op de Cd-rom Middelnederlands met uitzondering van 
die in de bijlagen (die beginnen op p. 237). Ik beschouw de gehele verzameling hier voor het gemak als één tekst 
en ga niet in op mogelijke differentiatie binnen het corpus (ook bij citaten uit exempla verwijs ik met 
‘Marialegende’ of de afkorting ‘Marialeg.’).    
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Florimont (fragment), de Vlaamse Aiol (twee fragmenten), Historie van Malegijs, 

Historie vanden vier heemskinderen, Floris ende Blancefloer (van schrijver Diederic 

van Assenede), een kleine selectie van de gedichten van Willem van Hildegaersberch,8 

Ene scone exempel van eenen jonghen kinde ende van haren scoelmeester en Van 

tween kinderen die droeghen ene starcke minne, een ontfarmelijc dinc.9 

 

Welke kinderen ontmoeten we in deze teksten? Hoe ziet hun leefwereld eruit? Zitten zij op 

school? Spelen ze meer dan ze werken? Hoe gedragen zij zich en hoe worden zij benaderd en 

behandeld?  In deel twee van de tekst stel ik mij deze vragen en meer.  

 

Voorafgaand aan dit langste analysegedeelte kijk ik naar het middeleeuwse begrip ‘kint’ dat 

niet helemaal overeenkomt met het ‘kind’ van nu. Deel drie van mijn tekst ten slotte bevat een 

afronding. Hierin probeer ik inzichtelijk te maken voor welke zaken moderne lezers van 

middeleeuwse vertellingen zouden moeten oppassen. Opdat er geen al te sterke conclusies 

over de middeleeuwse maatschappij uit de verhalen worden getrokken, is het belangrijk dat 

mediëvisten de niet-gespecialiseerde lezers enigszins (in)leiden voor of bij hun kennisname 

van de vertellingen.10  

 

                                                 
8 Lang niet alle gedichten die er van Van Hildegaersberch op de Cd-rom Middelnederlands staan heb ik in mijn 
selectie opgenomen. Ik heb me beperkt tot uitsluitend die gedichten die zowel het woord ‘kint’ (‘kijndren’ of 
andere varianten) bevatten alsook verhalend zijn. De overgebleven teksten die waardevolle informatie leveren 
zijn: Dit is van ere (nr. 8), Van drien ghebroederen (nr. 27), Vanden ouden ende vanden jonghen (nr. 32) en Van 
tween bomen (nr. 91).  
9 Een aantal van de teksten staat met elkaar in verband. Zo is de Roman van Iechemias een bewerking van de 
Eustachius-legende (Mak 1952, p. 4) en vertonen de fragmenten vandaar overeenkomsten met die van Van sente 
Eustace. Verder is de Historie van Malegijs een verhaal dat voorafgaat aan de gebeurtenissen die verteld worden 
in de eerder verschenen Karelroman de Historie vanden vier heemskinderen. In de eerste wordt op het eind ook 
naar de verhaalde stof van de laatste verwezen.  
10 Deel twee van mijn scriptie lijkt op dat wat Van den Eerenbeemt doet (toch is het natuurlijk ook anders: onze 
corpora en ordeningsprincipes verschillen en verder heb ik andere ideeën en stel ik andere vragen, al was het 
alleen maar omdat ik zo’n driekwart eeuw later leef dan hij en een ander mens ben - geen man, geen pater en 
geen leraar bovendien).  
Deel één en drie verschillen van dat wat er in Het kind in onze middeleeuwsche literatuur gebeurt. 
 Ad deel één: over de afbakening is Van den Eerenbeemt vrij bondig  (zie: Eerenbeemt 1935, p. 3-4, 
eindnoot 32 bij de inleiding en  p. 27-30). 
 Ad deel drie: de enige moderne lezers wier opinies over kinderen in de Middeleeuwen Van den 
Eerenbeemt  noteert, zijn enkele schrijvers van o.m. naslagwerken. Na enkele citaten uit hun boeken, concludeert 
hij dat ‘al zulke onderling overeenkomstige en tegenstrijdige uitspraken (…) een nader onderzoek [schenen] te 
wettigen’ waarvan zijn boek de neerslag is (Idem, p. 1-3). Leuk is dat ver voor Ariès en diens volgers en 
bestrijders, al de volgende uitspraak van Van den Eerenbeemt te vinden is: ‘En het prikkelt tot tegenspraak, dat 
men over ’t algemeen aangaande dat tijdvak de vooropgezette meening heeft: de middeleeuwen hebben het kind 
niet gekend.’ (Idem, p. 1-2).  
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I   De afbakening van het onderwerp 

 

1  ‘Het en is geen kinderspel’ 

 

Met de grootscheepse digitalisering van Middelnederlandse teksten is het steeds eenvoudiger 

om kinderen op te sporen: in de zoekmachine typ je achtereenvolgens *kin*, *kyn* en *kijn*, 

je gaat voorbij aan alle ‘scheepkijns’ en ‘bekint’-s et cetera, et voilà!  

Bij nadere beschouwing echter blijkt dat je er nu nog niet bent. Een aantal factoren 

bemoeilijkt de zoektocht. 

 

1.1  Grijs(b)aardachtige kinderen 

1.1.1  Zoons en dochters 

Iedere zoon of dochter van wie ten minste één ouder nog leeft kan ‘kind’ genoemd worden en 

ieder mens is ‘zijn vaders/moeders kind’, dat was in de Middeleeuwen niet anders dan nu. Het 

spreekt voor zich dat wie het over “absolute kinderen” wil hebben, de puur “relatieve 

kinderen” buiten beschouwing laat. De ‘heemskinderen’ (lees: kinderen van Aymijn, hun 

vader), ‘susterkinder’ (lees: kinderen van iemands zus) en ‘conincskinderen’ zijn in mijn 

onderzoek dus alleen de moeite waard als uit andere aanwijzingen duidelijk wordt dat ze nog 

niet volwassen zijn. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de zonen en/of dochters van de graaf 

uit een exempel dat aanvangt met: ‘Een grave die veel kinder hadde om dat hi die ander in die 

werlt te rijker laten soude soe offerde hi een van sijnen dochteren die seer scoen was cristo 

onsen here’ (Marialeg. 212).  

 

1.1.2  Metaforische kinderen  

Zondaars kunnen worden gezien als de kinderen van de duivel, want ‘Die vyant (…) hout die 

sonders al voer kinder’; gelovigen zijn ‘der heyliger kerken kijnderen’.11 Het woord ‘kind’ 

wordt nu en werd ook in de Middeleeuwen al in overdrachtelijke zin gebruikt.  

Meermalen wordt in Middelnederlandse teksten een volwassene of groep volwassenen 

aangesproken met ‘kind’ of ‘kinderen’. Veelvuldig gebruiken geestelijken ‘kind’ in de 

vocatief, of ze het nu tegen volwassen medekloosterlingen hebben, tegen heuse misdadigers 

                                                 
11 Zie respectievelijk v. 96 van Willem van Hildegaersberchs gedicht Vanden doemsdaghe ende van sterven (nr. 
21) en Marialegende 247.  
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of tegen toehoorders van hun exempelen en legenden.12 Ook machthebbers spreken hier en 

daar hun mensen aan met ‘kinderen’. In Willem van Hildegaersberchs gedicht Dit is van drien 

coeren (nr. 10) zegt een dankbare heer tot ‘sinen lieden’ die hem hun geld gunnen: ‘Kinder, ic 

heb wel ghehoert / U trouwe gonst, uwen goeden wil, / Had ic commer off gheschil, / Dat ghi 

wel wilt mijn hulpe wesen.’ (v. 230-33).13 

Het lijkt erop dat de spreker niet per se ouder hoeft te zijn dan de met ‘kind(eren)’ 

aangesprokene(n). Ook andere punten van gelijkenis met een werkelijke ouder-kind-relatie 

kunnen de vocatief oproepen. Wanneer iemand bijvoorbeeld de wijzere ideeën of het grotere 

gezag heeft, kan zijn vaderlijke (of: haar moederlijke) gedrag ook in de gehanteerde 

vocatieven doorsijpelen. Maria heeft, als “moederfiguur voor iedereen”, een hele mensheid 

die zij met ‘lieve kint’ kan aanspreken.14  

 

1.2  Synonymie en homonymie 

Kinderen zoeken in teksten zou het gemakkelijkst zijn wanneer een kind alleen zou worden 

aangeduid met één vaste term die slechts één enkele betekenis heeft. Een kijkje in het 

Middelnederlands woordenboek toont echter dat de Middelnederlandse werkelijkheid deze 

eenvoud niet kent. 

 

                                                 
12 Enkele illustraties: in Marialegende 6 zegt een prior ‘lieve kint’ tegen een broeder; een abdis spreekt tot 
Rosafiere (die voor de tweede keer haar gewone kleding voor een habijt inwisselt): ‘Lijf kint, sengt u lesse.’ 
(Jonathas ende Rosafiere, v. 1041). ‘Kinder ic en weet van gheenre vrouwen’ luidt het antwoord van een prior 
op een dreigement van een aantal moordenaars die hem vastgrijpen (in Marialeg. 84) en een monnik die van 
enkele - inmiddels goedwillende - rovers hoort wat zij zagen toen hij tot Maria bad, vraagt: ‘segdi mi ymmer 
waer lieve kinder?’ (Marialeg. 203). Twee plaatsen waar de (oorspronkelijke?) luisteraar (en contemporaine of 
alleen latere lezer?) door de geestelijke verteller als ‘kint’ wordt aangesproken ten slotte, vinden we in 
Marialegenden 218 en 332. Exempel 218 eindigt de verteller met: ‘Och lieve kint laet ons hier penitencie doen 
ende onse ghebreken beteren ende verwinnen op dat wi vanden vianden niet en worden ghegheselt [zoals de 
‘convaers broeder’ in het onderhavige exempel] noch swaerliken ghepijnt inden veghevier’; het slot van exempel 
332 luidt: ‘Hier aen leert lieve kijndere dijns eyghens wille vertijen ende merct in dit punt hoe quaet dat eyghen 
wille es’.  
13 Vergelijkbare voorbeelden treffen we in de Historie van Malegijs waar ten minste drie keer een belangrijk 
man de ‘heeren vander stadt’ toespreekt met ‘kinderen’. Op p. 330 zegt Galier, de slotvoogd van Rootsefluer die 
vreest dat hij de stad niet zal weten te redden van de massa Saracenen: ‘Kinderen hoe sullen wi dese sake aen 
leggen om te wederstaen dese felle honden die hier zijn gecomen om onse landen ende steden te verderven (…)’. 
Even verderop spreekt hertog Buevijn van Eggermont het christenvolk toe met: ‘Lieve kinderen hebt elc nu 
eenen leeuwenmoet om ons vianden te weder staen die aen comen om ons te bevechten’ en zegt hij, wanneer zij 
de heidenen hebben doen vluchten, tegen de ‘heeren’: ‘Mijn kinderen danct Gode van hemelricke dat wi door dit 
bestormen gecomen zijn sonder groot verlies van onsen volcke (…)’ (beide op p. 339). N. B. Buevijns echte 
kinderen zijn op deze ogenblikken niet aanwezig: Vivien is al even overleden en Malegijs is met Oriande op 
pelgrimage naar Compostella.  
14 Waarschijnlijk is het juist dit idee dat alle mensen (als) kinderen van Maria zijn en ook van God dat maakt dat 
‘kint’ zich op bepaalde plaatsen het best laat vertalen met ‘mens(enkind)’ (in lijn met het woord ‘moederbaren’ 
dat ook mens betekent). Een voorbeeld treffen we in Jonathas ende Rosafiere: ‘Ons seit die Heileghe Gheest, / 
Dat ons trost es aldermeest, / Dat gheen kint [door de duivel] ghewonnen en mach wesen, / In wat sonden dat sij, 
/ Gods gratie moeter wesen bij.’ (v. 565-69). 
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1.2.1  Synonymie 

Een tekst kan heel goed voor een belangrijk deel over een kind of over kinderen gaan, zonder 

dat het woord ‘kint’ of ‘kinder’ erin voorkomt. Niet alleen kan ‘kint’ worden vervangen door 

synoniemen (zie voor enkele illustraties: het gele blokje hieronder), de Middelnederlandse 

verteller is ook creatief met het diminutief en met bijvoeglijke bepalingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Esmoreit wordt de kleine hoofdrolspeler achtereenvolgens ‘den jonghen deghen’ (= knaap 

of prins, Cd-rom Middelnederlands, s.v. degen, betek. 1), ‘dese jonghen man’ en ‘den jongen 

voeght’ (= heerser, Cd-rom Middelnederlands, s.v. voget, betek. 5) genoemd (respectievelijk in v. 

186 door Robbrecht, in v. 273 door de koning van Damast en in v. 959 met een terugblik door 

Platus). Elders kun je stuiten op menig  ‘cnapel(k)ijn’ en ‘maghedijn’, of wellicht op een 

minder vaak voorkomend ‘melcslabberkijn’ (dat naast lieveling en nestkuikentje: het zuigende 

kindje op moeders schoot kan betekenen).  

 

1.2.2  Homonymie 

Zowel ‘kint’ als het merendeel van zijn synoniemen zijn woorden met meerdere betekenissen. 

Zo kan ‘baren’ tevens held betekenen, ‘wicht’ bijvoorbeeld ook de duivel, ‘poppe’ naast klein 

kindje ook lichtzinnig meisje en ‘cnecht’ - zoals nog steeds - een dienstbare of 

ondergeschikte.15 Vaak, maar zeker niet altijd is de beoogde betekenis gemakkelijk uit de 

context te halen. Soms is niet met zekerheid te zeggen of met ‘kint’ nu wordt bedoeld wat wij 

tegenwoordig onder deze term verstaan of dat het misschien gaat om een knecht, een 

schildknaap, de jongste zoon van vorsten en ridders, een jong man van edele geboorte 

misschien zelfs van vorstelijk bloed etc..16  

                                                 
15 Voor het enorme leeftijdsbereik van het woord ‘jongelinc’: zie voetnoot 22 op p. 15. 
16 Verwarring ontstaat bijvoorbeeld rond het groepje dieven van Reynouts paard Beyaert. Waar deze steeds als 
‘knechten’ betiteld zijn, spreekt koning Karel ze aan met ‘kinderen’. Aangezien ‘cnecht’ naast dienstbare ook 

Wat en hoe Middelnederlands (I) 
 

• Naast ‘kint’ kunnen ook de woorden ‘baren’, ‘wicht’ en ‘jongelinc’ kind betekenen. 
• Een kind van het mannelijke geslacht kan bovendien worden weergegeven met: ‘cnecht’ 

of ‘manboort’. 
• ‘Cnecht’ en - tegen moderne verwachtingen in - ook ‘jongelinc’ kunnen terugslaan op        

een zuigeling (in het Middelnederlands: ‘sogelinc’), elders kunnen we voor jonge 
kinderen ook ‘poppe’ (klein kind, kindje, zowel knaapje als meisje) en ‘innocent’ 
(onnozele, onschuldig kind, zuigeling) aantreffen. (Let wel: ‘innocent’ betekent vooral de 
kinderen die in de Bethlehemse kindermoord zijn omgebracht, een gegeven dat jaarlijks 
op ‘kinderdach’ werd herinnerd). Voor ‘jonger’ geldt dat het in de betekenis van 
jong/klein kind vooral voorkomt in de meervoudsvorm ‘jong(h)ere’. 
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1.2.3  Diachrone synonymie? 

Om kinderen uit Middelnederlandse teksten te extraheren, is het essentieel te weten of het 

Middelnederlandse ‘kint’ synoniem is aan het modern Nederlandse ‘kind’. Meer dan eens 

blijken (bijna) gelijkvormige woorden uit verschillende tijden verschillende betekenissen en 

achterliggende mentaliteiten te verklanken. Voor het moderne begrip ‘kind’ bestaan meerdere 

definities. Volgens de brede, die is vastgelegd in het Internationale Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind en die tevens gehanteerd wordt door de Nederlandse staat en daarmee 

ook door de Nederlandse psychologen en pedagogen, ben je kind tot je achttiende. Dit stemt 

overeen met het biologische begrip en omvat de ‘periode gedurende welke de meest grondige 

veranderingen plaatsvinden in de fysische, cognitieve en sociale ontwikkeling’.17 Echter, in 

ons gewoonlijke spraakgebruik gebruiken we het woord verengd. Ons dagelijkse 

woordgebruik van ‘kind’ komt naar het mij toeschijnt min of meer overeen met hoe het in het 

Duitse recht is vastgelegd: 

Nach deutschem Recht sind Kinder alle bis 14 Jahre. Danach sind es Jugendliche. Ab 18 
sind es Heranwachsende (-21).18 
 

Een overeenkomst van de huidige situatie met die in het Middelnederlandse taalgebied is dat 

er niet door iedereen dezelfde grenzen worden getrokken. Een verschil is dat het begrip 

destijds dikwijls in ruimere zin werd gebruikt.  

 

1.3  Het bredere ‘kint’ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
jonge(n)(tje) kan betekenen en ‘kint’ naast kind tevens knecht/dienaar is strikt genomen niet met zekerheid te 
zeggen of er een betekenis moet worden uitgesloten en zo ja welke. Uit de context wordt aannemelijk dat het  
daadwerkelijk knechten betreft (p. 84: ‘Hier en binnen sijn gecomen x. knechten om voeringe te halen so si 
dagelicx plagen te doen’) en dat het weliswaar misschien gaat om jonge, maar toch zeker niet al te jonge mensen 
(daarvoor lijkt mij hun motivatie net iets te ouwelijk. Bovendien zou het mij bevreemden wanneer Roelant voor 
hun ophanging zou hebben gepleit als het om kinderen ging; zie voor de beweegreden voor het stelen p. 84 en 
voor het uiteindelijke besluit tot ophanging: p. 103).  
17 Carr 1999, p. 3. 
18 Het citaat is afkomstig van: http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/411165 onder het kopje:  
Die Große Koalition…  
(met ter aanvulling de 21-jaar-grens van: http://www.jurawiki.de/JugendStrafRecht/Heranwachsende).  

Wat en hoe Middelnederlands (II) 
 
In het modern Nederlandse taalgebruik wordt de onvolwassen mensheid in verschillende groepen 
gesplitst. Deze zijn chronologisch, sterk leeftijdsgebonden en niet altijd met elkaar in 
overeenstemming.  

• baby (0-1½ jaar) - peuter (1½-4) - kleuter (4-6) - schoolkind (6-12) - puber (12-16)  
- adolescent (16-21) 

• deviatie vb. 1: baby (0-1 jaar) - dreumes (1-2) - peuter (2-4) 
• deviatie vb. 2: junior (6-8 jaar) - tiener (8-12) 
• deviatie vb. 3: peuter (1-4 jaar) - kind (5-12) - tiener (13-18)                                     ► 
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In de Middeleeuwen zijn vele teksten geschreven die de diverse ‘outheyden’ in kaart 

brachten. Net zoals nu stemmen deze zowel in aantal als in jaren per ‘etaet’ niet helemaal met 

elkaar overeen. Opvallend is dat van de vijf teksten met dit thema die ik heb bekeken alleen 

de tekst van Dirc van Delf naast omschrijvingen die bij de tijdperken passen ook bijpassende 

termen geeft.19 

In drie van de vijf teksten is het woord ‘kint’ gebruikt en aan één of twee tijdperken 

verbonden. Zowel Dirc van Delf als Jacob van Maerlant koppelen twee fasen aan het kind die 

lopen tot en met het veertiende levensjaar. In het gedicht Dit is van .VI. vaerwen ende .XII. 

outheyden gaat het om één tijdperk dat de eerste elf jaren bestrijkt. Alleen Maerlant koppelt 

expliciet door de tijdperken zelf ‘vanden kinde’ en ‘kintsce’ te noemen (v. 173 en 183). Bij de 

andere wordt niet bijzonder expliciet aangegeven dat met het ontbreken van de term ‘kint’ in 

de omschrijving evenzeer de kinderperiode beëindigd is.  

 Dat je met vijftien niet voor iedereen meteen kind af was, wordt in een aantal van de 

teksten in mijn corpus duidelijk. In een van de teksten, namelijk: Vanden ouden ende vanden 

jonghen van Willem van Hildegaersberch (= gedicht nr. 32), is de grens een heel eind naar 

achteren opgeschoven. In deze sproke legt een jonkvrouw in een lange monoloog uit aan 

Willem waarom zij ‘an dit [i.e. een jong] gheselscap luttel keert’ en veeleer ‘den ouden eert’ 

(v. 87-88). In haar lofbetuiging aan de oudere mens begrenst zij de kinderjaren met: ‘Tot 

twintich jaren is hi kint’ (v. 217).  

 

                                                 
* Het eerste rijtje is afkomstig van: http://proto4.thinkquest.nl/~kld049/mens/levenscyclusmens.html. 
De eerste deviatie van: http://www.allesoverkinderen.nl/ne_dreumes.htm. De tweede en derde variatie tenslotte 
komen van respectievelijk: http://www.speelgoedvanhetjaar.nl/?iPageId=1  
en http://www.vitamine-info.nl/kinderen/tieners . 
19 Deze vijf teksten zijn: Jacob van Maerlants Der naturen bloeme (v. 159-264), Dit is van .VI. vaerwen ende 
.XII. outheyden, deen metten anderen bediedt, Dirc van Delfs Tafel van den kersten ghelove (winterstuk, 
hoofdstuk 15: Vanden seven ouderdoem ende tijt des menschen levens, p. 67-71), Willem van Hildegaersberchs 
Vanden twaelff maenden (= gedicht nr. 49) en Anthonis de Rooveres Twaelf ouderdommen oft tijden der 
menschen ghecompareert teghens die tweelf maenden vanden jare. 

• deviatie vb. 4: dikwijls wordt tussen puber en adolescent een =teken geplaatst en neemt de 
laatste term de plek in van de eerste.* 

 
Een Middelnederlandse variant treffen we bij Dirc van Delf in het winterstuk van zijn Tafel van 
den kersten ghelove. Hoofdstuk 15 ‘is vanden seven ouderdoem ende tijt des menschen levens’ en 
hieruit destilleren we het volgende rijtje: 
1 ‘Die eerste outheit is Infantia, dat is een zukelinc ende properliken ist in anderen lande 
ghehieten een baren. (…) Ende dese outheit duert ten seven jaren toe’ (p. 68) 
2 ‘Die ander is puericia, dat hiet kintscheit. Dese (…) duert hent vijftien jaren toe’ (p. 68) 
3 ‘Die derde is adolescencia, dat hiet ioncheit. Dese beghint van vijftien iaren ende duert tot acht 

en twintich iaren.’ (p. 69). ■ 



 13 

1.3.1  Een ‘kint’ met een kind 

Er is geen enkele reden om het ‘kint’-gebruik van de door Van Hildegaersberch gecreëerde 

jonkvrouw af te doen als iets idiosyncratisch. Het Middelnederlandse woord ‘kint’, zo blijkt 

ook elders, kan terugslaan op de pasgeborene, op de adolescent jonger dan twintig en op ieder 

hier tussen in. ‘Vandaar opvattingen in het Mnl. [Middelnederlands], die het tegenwoordige 

woord niet meer toelaat’, aldus Verdam en Verwijs in het MNW. Een mooi voorbeeld hiervan 

vinden we in Jonathas ende Rosafiere. Jonathas zegt hierin tegen zijn grote liefde Rosafiere 

(degene met wie hij getrouwd zou zijn geweest als niet Maria hem hiervan had weerhouden): 

‘Lijf (= lief), wel scoene kint’ (v. 463). Omdat zij nog niet eerder ‘kint’ maar wel door de 

verteller ‘maghedijn’ (v. 18 en v. 338), ‘maghet’ (v. 33 en v. 129), ‘smale’ (v. 20, 29 en 

134),20 ‘jonghe vrouwe’ (v. 310) en ‘joncvrouwe’ (v. 265 en v. 331) werd genoemd en door 

Jonathas ‘die maghet’ (v. 283) en (tegen haar) ‘vulmaect lief’ (v. 390) en ‘scoene wijf’ (v. 

391), is het niet vreemd te denken dat Jonathas de door hem zo beminde ‘kint’ als 

troetelnaampje geeft. Deze redding ter voorkoming van begripsoprekking is echter niet meer 

vol te houden als Rosafiere in de vertellerstekst ‘kint’ wordt genoemd: ‘Ende allen daghe reet 

die coninc [i.e. Jonathas] / Ende troeste dat scoene kint [i.e. Rosafiere]’ (v. 734-35). Dit 

gebeurt nadat de verteller haar in v. 595 nog het etiket ‘die scone vrouwe’ gaf en Jonathas 

haar aansprak met ‘(vri-)edele wijf’ in de verzen 654 en 694. Rosafiere is een ‘kint’ met een 

kind in haar buik. Sterker nog: uit de eerste twee verzen na ‘kint’ komt naar voren dat het niet 

lang meer duurt of zij is moeder: ‘Ende alse die coninc wiste, sonder waen, / Dat sij bijna 

hadde volgegaen (…)’ (= bijna de vrucht voldragen had) (v. 736-37).  

 

1.3.2  Het oudste ‘kint’ in mijn corpus 

Lang niet altijd biedt een tekst de mogelijkheid om de leeftijd van de personages af te lezen of 

(enigszins) af te leiden. In bijlage twee ‘Met de jaren mee’ zijn de plekken waar dit wel kan 

op een rijtje gezet. De groene data tonen dat er in “mijn” teksten ook een aantal oudere 

‘kinderen’ te vinden is. Een overzichtje van de oudsten staat in tabel één aan de ommezijde: 

 

 

 

 

 

                                                 
20 ‘Smale’ betekent meestal: lief, beminnelijk, lieftallig meisje of vrouw, schone. 
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naam leeftijd citaat met ‘kint’ opmerking(en) 
Floris en 
Blancefloer 

15 Doe saghen die kinder haren bliden dach. / 
Herde minlic elc op andren sach, / Het was hem 
comen na haren wille  
(Floris ende Blancefloer, v. 3794-96) 
 

Er zijn talloze verzen te 
citeren 

een jongen 
zonder    
naam 

15 Doe quam die viant ende voerde dat kint 
enwech (Marialeg. 125, p. 272-73) 

Idem 

Esmoreit ≥ 18 O scoene kint, nu maect mi vroet: / Hoe sidi 
comen in dit lant / Ende wie gaf u dien bant? / 
Berecht mi dat, wel scoene jonchere (Esmoreit, 
v. 624-27) 
 

Deze woorden zijn uitgespro-
ken door de moeder van Es-
moreit die dan nog niet weet 
dat hij haar kind is (hoewel zij 
door de band om zijn hoofd 
die zij zal herkennen als de 
doek die zij zelf maakte, 
misschien al wel haar 
vermoedens zal hebben en de 
hoop koestert dat haar verloren 
zoon terug is) 

Vivien 19 of 20 * Vivien mijn sone is weerdich te besitten een 
conincrijck dat alsucken iongen teederen kint 
hem selven so vromelijck bereyt om te vechten 
tegen eenen die badt gelijct eenen duvel dan een 
mensce (Historie van Malegijs, p. 26) 
* Heer coninc ghy moecht die ure wel  
ghebenedijen doe Vivien u sone was gheboren 
want het is dat alder salichste kint dat in alder 
werelt is, om dat u dochter siet een iongelinc bi 
haren broeder (p. 33) 

1) De leeftijd heb ik zelf 
uitgerekend, terugwerkend 
vanaf een gegeven periode op 
p. 47 (zie p. XV in bijlage 
twee) 
2) Een citaat op p. 46 laat ik 
hier achterwege omdat dit ‘een 
van den kinderen’ mij meer 
relatief dan absoluut 
voorkomt21  

   Tabel 1: Oudere kinderen 

 

1.4  Mijn keuze voor het “kindkint” 

Met name omdat een kindergroep met jonge mensen van nul tot twintig moeilijk beheersbaar 

is en een al te grote waaier aan eigenheden met zich mee zal brengen, kies ik ervoor om de 

kinderen die ouder zijn dan dertien niet in mijn onderzoek mee te nemen en mij te beperken 

                                                 
21 Het gaat om: ‘Doe de grave [van Palerne] den brief op had gedaen so stont daer in geschreven dat die brenger 
des briefs [i.e. Vivien] was de sone van Buevijn van Eggermont, die zijn dochter Rosa hem ontscaect had, ende 
om dat hi [koning Yvorijn van Mombrant] hem [de graaf van Palerne] seer lief had so sende hi hem een van den 
kinderen, om dat hijer zijn leet aen wreken soude dat hem gedaen waer ende dat hi hem dooden soude, want hi 
den heydenen veel meer quaets doen soude dan zijn vader oyt gedaen had’ (Historie van Malegijs, p. 46; de 
dikdrukking is van mij, CS). Hetzelfde geldt voor het volgende citaat uit hetzelfde werk op p. 78: ‘Doen seyde 
koelant [sic], het was meester Malegijs die op tpaert sadt, ende dat paert en is anders niet dan een teeken van 
plagen, aldus heer coninc so waert goet dat ghy dye kinderen in paeyse naemt, ghi doet hem groot onghelijc, 
want ghi hout haren vader gevangen sonder recht of reden’ en tevens voor bijvoorbeeld: ‘Dair na maecte Aymijn 
Wridsaert ridder ende seide hem altgeen dat hi dander kinder geseit had’ (Historie vanden vier heemskinderen, 
p. 29) en: ‘Ende sy [Oriant en Beatris, de ouders van Helias en zijn broers en zus] namen de andere vijf 
kinderen [de vijf die wel van een zwaan in een mens veranderden], ende brachtense seer eerlijcken ter kercken, 
ende dedense doopen’ (Helias ridder metter swane, p. 56). In alle genoemde gevallen staat er weliswaar een 
bepaald lidwoord, maar leest eenieder door de context respectievelijk: ‘een van zijn [i.e. Buevijns] kinderen’, 
‘Buevijns kinderen’, ‘zijn andere kinderen’ en ‘hun andere vijf kinderen’.   
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tot het kind in de (meest gebruikte) moderne zin van het woord. Het zal inmiddels duidelijk 

zijn dat zo’n grens niet altijd even gemakkelijk te leggen is. Wanneer iedere (mogelijkheid 

tot) leeftijdsbepaling achterwege blijft en je weet dat een ‘kint’ nul, twaalf of negentien kan 

zijn, dan is een begrenzing vanuit de context vaak niet helemaal of zelfs helemaal niet hard te 

maken. De Middelnederlandse term ‘kint’ is breed en wordt niet zoals in het huidige 

taalgebruik heel handig opgesplitst met behulp van benamingen voor meerdere kleine 

leeftijdscategorieën.22  

 Ter illustratie van de ‘kinderen’ die ik niet behandel noem ik Gadifier, Bettijs en hun zus 

Phesonie uit de verkorte versie van de Roman van Cassamus. De twee broers vechten 

heldhaftig tegen de oude Clarijs en zijn mannen die hen belegeren om Phesonie te dwingen 

met hem te trouwen. De jongste broer Bettijs en zus Phesonie doen daarenboven mee aan het 

koningsspel waarin zij met andere jongelieden hoofs spreken over de liefde. Aangezien de 

‘kinderen’ niet even oud zijn, zou - om ze allemaal binnen mijn enge definitie van het kind te 

doen vallen - de jongste twaalf moeten zijn (dit kan met elkaar meteen opvolgende 

zwangerschappen en dus zonder noemenswaardige pauze daartussen). De gedragingen en 

vooral de uitgesproken woorden lijken mij echter niet te passen bij twaalf- tot dertienjarigen, 

zelfs al zouden middeleeuwse kinderen sneller opgroeien dan nu het geval is. Daarbij komt 

nog iets anders. Ik denk dat de verteller van de Roman van Cassamus geen twaalf-

/dertienjarigen in zijn hoofd had, maar eerder vijftien- tot twintigjarigen. Omdat ook deze 

onder de brede middeleeuwse definitie van ‘kint’ vallen, kon hij de drie gezamenlijk omvatten 

in ‘die kinder’, zonder telkens een omslachtige formulering te hoeven bezigen als ‘de twee 

broers en hun zus (in het Duits: ‘die Geschwister’), die alle kinderen zijn van de gesneuvelde 

Gadifier senior, broer van Cassamus’. Naast ‘die kinder’ worden Gadifier en Bettijs ook ‘die 

kintsce (= jonge/jeugdige) here’ genoemd en Gadifier en Phesonie bovendien ‘die jonchere’ 

en ‘die joncfrouwe’. Samengenomen zijn zij vaak ‘die kinder’, een term met de extra, niet-

onbelangrijke, functie van het aangeven van familiebetrekkingen.23  

                                                 
22 De term ‘jongelinc’ is een zelfs nog grotere vergaarbak dan ‘kint’. ‘Jongelinc’ kan - zoals eerder al 
aangegeven - terugslaan op een (pasgeboren) kind, maar hoort tegelijkertijd bij ‘ioncheit’ (zie de derde 
levensfase bij Dirc van Delf in het blokje op p. 12) die loopt van 15-28 jaar. Ik geloof zelfs dat ‘jongelinc’ ook 
past bij de ‘joget’ die volgens (de jonkvrouw in het genoemde gedicht van) Willem van Hildegaersberch tot het 
veertigste levensjaar loopt en volgens Dirc van Delf tot het vijfstigste. Zie respectievelijk: ‘Die juecht is alre best 
te pas, / Als si te XXX jaren lijt. (…) Te XL jaren, dat ist al; / Soe moet si totter oude gaen’ (Vanden ouden ende 
vanden jonghen, v. 224-35) en: ‘Die vierde [ouderdoem] is iuventus, dat hiet ioecht, manheit of vroem van leven, 
ende beghint van XXVIII iaren tot vijftighen toe’ (Tafel van den kersten ghelove, winterstuk, hoofdstuk 15: p. 
69).  
23 N.B. Wat opvalt is dat met ‘die kinder’ ook meermalen alleen wordt gerefereerd aan de twee broers. Het is (in 
ieder geval voor een belangrijk deel) de aard van het verhaal die hiertoe leidt: de beide jongens hebben een 
grotere rol in de tekst dan hun zus Phesonie.    
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* na ‘ionghelinc’ volgt zelfs meteen een leeftijd: ‘En doe hi out was XVIII iaer so (…)’.   

Wat en hoe Middelnederlands (III) 
 
Bij alle verwarring die kan ontstaan rond de niet helemaal diachroon-synonieme woorden 
‘kinderen’, ‘jongelingen’ etc., moet ook worden geconstateerd dat er in de Middeleeuwen soms toch 
ook ‘gewoon’ naar ons moderne begrip is geformuleerd. In Marialegende 156 vinden we zomaar 
ineens: 
                ‘Dit kint wies op ende wert een ionghelinc’  
 
Hoewel we hierin Dirc van Delfs overgang van de tweede (= kintscheit) naar de derde ‘outheit’  
(= ioncheit) kunnen lezen, blijkt deze overgang elders in mijn corpus nergens zo heerlijk helder.*  
In een aantal teksten binnen mijn selectie worden - daar waar het gaat om 0-20-jarigen - ‘kint’ en 
‘jongelinc’ afwisselend gebruikt. In andere lijkt deze afwisseling rond de beëindiging van de twee 
kindertijdperken wel plaats te maken voor een exclusief ‘jongelinc’ (eventueel in afwisseling met 
bijvoorbeeld ‘joncfrouwe’ en ‘cnape’), maar is de overgang geleidelijk en latent. 
 
Dat je als moderne lezer op je hoede moet blijven en gelijkuitziende Middelnederlandse woorden 
niet al te gemakkelijk moet lezen als het modern Nederlandse woord, blijkt maar al te duidelijk uit 
zinnen als deze uit Esmoreit:  
 

          ‘Esmoreit ons kint es comen, / Een scoen volwassen jonghelinc’ 
                  (geuit door Esmoreits vader tot zijn echtgenote over hun zoon van 18(+) in: Esmoreit, v. 736-37) 
 
of uit een stukje tekst als het volgende uit de Historie van Jan van Beverley:  
 

‘ENde als dese ionghe Ian van Beverley tot mans ouder comen was ende verstant hadde 
van goet ende quaet. so (…) maecte hi een opset in hem selven als dat hi de werelt soude 
laten ende al haer valsch bedrijf begheven doer die minne van onsen lieven heere [waarop hij 
in zichzelf spreekt:] (….) Want ic mercke te desen stonden / So wie sijn herte stelt aen Gode / 
Ende hout die heylighe tien ghebode / Dat hijs beteren loon ontfaet / Dan die ter werelt dienst 
staet / Hier om willick mijn ionghe iuecht / Vroech gaen stellen totter duecht’ [meteen 
volgend op zijn innerlijke spreken, heeft de verteller het over ‘dye goede ende heylighe 
ionghelinck Jan’] (p. 2-3). 

 
Een zin als de volgende uit een exempel over ‘een ionge maghet’ uit Atrecht ten slotte, kom je 
vandaag de dag niet meer tegen: 
 

‘Na een lange tijt als dese maecht tot horen vruchtbaren iaren was gecomen So ist ghesciet  
dat een ionghelinc mit hare lieften is bevanghen’ (Marialeg. 158; dikdrukking van mij, CS) 

 
Volgens Van Dale val je nu pas onder de definitie van maagd als je geslachtsrijp bent, maar nog 
geen geslachtsgemeenschap hebt gehad, in de Middeleeuwen blijkt voldoen aan de tweede 
voorwaarde genoeg (zie ook het voorbeeld van de zesjarige ‘maghet’ in bijlage twee op p. VI).  
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II   De wereld van de kinderen in Middelnederlandse verhalen 

 

Spelende kinderen, werkende kinderen, konings-, klooster- en lievelingskinderen, 

ongehoorzame, leergierige en wonderlijke bovendien… Je komt ze in mijn corpus allemaal 

tegen. Soms zijn ze protagonist, andere keren spelen ze een kleinere - onbelangrijke of toch 

cruciale - rol, maar in geen enkel verhaal worden ze geïsoleerd opgevoerd. Andere mensen 

onderrichten hen, misdoen ze of redden ze uit penibele situaties en de kinderen op hun beurt 

zijn deze anderen bijvoorbeeld ongehoorzaam, gewillig of dankbaar.  

Omdat ieder kind binnen een sociale context functioneert en zich goed laat kennen in 

de betrekkingen die het actief aangaat of passief ondergaat, wil ik de kinderen in de door mij 

beschouwde verhalen behandelen aan de hand van de relaties die zij hebben met andere 

personages.  

        

Figuur 1: Het kind in relatie 

 

In figuur één staan de mogelijke relaties die een middeleeuws kind kan hebben weergegeven. 

Hiervan diep ik de roodgekleurde uit. De nummers bij deze relaties geven aan in welke 

hoofdstukken deze worden belicht. Ze zijn geenszins bedoeld om een rangschikking van 

belangrijk naar minder belangrijk aan te geven. Het mag duidelijk zijn dat de plaatsing van de 

omringende figuren niet meer is dan een mogelijke ordening en groepering.   
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2  ‘Wiene droech, ende wiene wan’, het kind en zijn ouders 24
 

 

Van alle relaties die zijn weergegeven in figuur één is er over die van kind en ouder(s) 

verreweg het meest veelvuldig en uitvoerig verteld. Daar waar het kind wordt gepland, 

verwacht en daar waar het begint te leven, begin ik mijn descriptie.  

 

2.1  Afkomst: van hoog tot diep     

Hoewel er ook zeker heel veel “gewone”, niet bijzonder opvallende ouders in mijn corpus 

beschreven staan, springen er toch wel erg veel vaders en moeders in het oog om wie zij zijn.  

We lezen bijvoorbeeld over een kind van een abdis en ‘horen rentemeester’ (in Marialeg. 13), 

krijgen een (dood) ‘papenkint’ aangewezen door het ‘duvelsjonc’ Merlijn (in de Historie van 

den wonderlicken Merlijn, op p. 34) en horen kort over een drietal kinderen van wie een 

grootvader of grootmoeder tevens de vader of moeder is (Agnes krijgt een kind van haar 

vader in Marialeg. 132, een koningin en een hertogin worden zwanger gemaakt door hun 

zonen in resp. Marialeg. 156 en 170). Verder zijn de kinderen van hooggeplaatste personen 

ruim vertegenwoordigd: naast kinderen van graven en hertogen, lezen we over een 

keizerszoon (in Van den VII Vroeden van binnen Rome) en ten minste zeventien (absolute) 

koningskinderen. 

 Deze paragraaf gaat over de kinderen van zowel de meest hoog geplaatste ouders alsook 

de zoon van een van de meest diep gevallen vaders en handelt voor een belangrijk deel over 

de redenen waarom deze ouders zich een kind wensen.   

 

2.1.1  Kinderen van hoge heren: meer dan een pure privé-zaak 

Er wordt nogal wat aanbemoeid tegen de koningen en andere belangrijke heren in mijn 

verhalen. Deze bemoeizuchtigheid toont zich heel duidelijk op twee gebieden: zij richt zich 

op het huwelijk en op het nakomelingschap van de mannen. In het merendeel van de gevallen 

hangen beide bemoeienissen sterk samen. Met uitzondering van Van den VII Vroeden van 

binnen Rome is de aanleiding tot ieder zeer dringend advies voor een huwelijk: de noodzaak 

tot het hebben van een erfgenaam of ‘hoir’. In Gloriant formuleert Godevaert, een vriend van 

Gloriants oom Gheraert, het krijgen van nageslacht onomwonden als een plicht van de hertog 

jegens zijn land:  

Edel hertoge, hoghe baroen, / Ghi moetet om uus lants wille doen / Om kinder te 
crighene, al Geraert seght. / Hets een dinc dat men niet en pleght, / Sonder vrouwe te 

                                                 
24 Deze formulering vindt men in Esmoreit in v. 188.  



 19 

bliven soe groten here. / Ghi souter u lantscap met onteren, / Edel here, stoerfdi sonder 
gheboert [hier: erfopvolger, Cd-rom Middelnederlands, s.v. geboorte, betek. 3c]; / Daer 
soude op risen een groet discoert, / Elc souts die naeste willen sijn; / Ghi sout beraden 
groten pijn / Den edelen lande van Bruuyswijc. (v. 107-17) 

 
Even hiervoor zei Gheraert tegen Gloriant: ‘Neve, ghi moetet om des lants profijt / Doen 

alsoe wel als om u selves lijf’ (v. 102-03).  

 Omstanders laten niet alleen weten wanneer er een vrouw in het leven van de heren 

dient te komen, maar spreken op enkele plekken ook uit dat de vrouwen die de mannen kozen 

niet van de juiste waarde(n) is. Het is niet zo gek om te denken dat de klachten over een 

echtgenote voortkomen uit bezorgdheid over het toekomstig nageslacht, maar dit is niet altijd 

wat we ook te lezen krijgen. In Floris ende Blancefloer wil Floris’ vader koning Fenus 

Blancefloer uit de weg ruimen, omdat zij volgens hem niet geschikt is als geliefde voor zijn 

zoon, de toekomstige koning van het heidense Spanje.25 Niet één keer echter horen we in zijn 

woorden of in die van de verteller dat hij het christelijke meisje van te lage afkomst ziet als 

een bedreiging voor de volgende generatie koningskinderen.26  

 Matabrune, de moeder van koning Oriant, legt wel nadrukkelijk het verband tussen de 

ontbrekende noblesse bij haar zoons geliefde en de troonopvolgers die zij zal voortbrengen. 

Over haar zoons huwelijk met Beatris klaagt zij:  

Lieve soon ghy doet my luttel ghenoechten, want ick nu sie u onbekentheydt, om dat ghy 
aldus vernedert dat ghy neemt een simpel joncvrou, ghy die onrechtich zijdt, want ghy 
hadt moghen krijghen de machtichste vrou der werelt ende na u sullen die kinderen van 
haer, besitten u rijcke. 
(Helias ridder metter swane, p. 8-9) 

 
                                                 
25 Die ongeschiktheid zit hem niet alleen in Blancefloers te lage afkomst, maar ook in haar godsdienst. Als 
Floris’ moeder de leugens van haar en haar man over Blancefloer aan Floris opbiecht, zegt zij: ‘Om dat si onedel 
ende kersten es, / Entijn vader wilde niet gehingen des / Dat si dijn wijf soude wesen bleven / Wilde hise 
verdoen (…)’ (v. 1327-30). In de rest van de tekst wordt het probleem van Blancefloers te lage afkomst iets 
frequenter geformuleerd dan het verschil in geloof tussen Blancefloer en Floris (voor het eerste, zie de woorden 
van koning Fenus in v. 392-400, die van Blancefloer in v. 778-79 en indirect de woorden van Floris in v. 2101-
14; voor het tweede zie v. 435-36 en indirect v. 772-74).  
N.B. Blancefloers lage afkomst moeten we niet absoluut, maar relatief zien, want zo onedel lijkt Blancefloer  
helemaal niet. De vader van haar moeder was ‘grave (…) ende van edelen gheslachte’ (v. 141). Over 
Blancefloers moeder staat bovendien in v. 206-07 geschreven:  ‘Dat si was van hoghen gheslachte / Mochtmen 
an haer ghedochte merken’, zoals in v. 703-08 na een zeer positieve omschrijving van Blancefloer zelf wordt 
gezegd: ‘Datter die ammirael [i.e. de emir van Babylon] merct bi / Dat si van hogen geslachte si.’ Deze edele 
afkomst echter die doorvloeit in een fijnbeschaafde geest, deugdzaamheid en schoonheid, geeft Blancefloer en 
haar moeder geen hoge positie in Spanje, waar Blancefloers moeder - die door Floris’ vader na een 
grootscheepse roof- en plundertocht uit het ‘kerstinen lant’ is meegenomen naar zijn rijk - een slavin van Floris’ 
moeder is geworden. Een slavinnendochter nu is duidelijk te laag voor een koningszoon. 
26 We zouden kunnen bedenken dat voor Fenus het probleem dat kroonprins Floris heet groot genoeg is en 
dichterbij in de tijd. Als Floris zich voor Blancefloer tot christen wil dopen immers, is ofwel het heidendom van 
Spanje in gevaar ofwel Floris’ koningsschap. Aan gedachten en zorgen over de generaties koningen na Floris 
komt Fenus gewoonweg niet toe (let wel: dit alles staat niet in de tekst, daar blijft het bij het gegeven dat Fenus 
Floris niet graag bij Blancefloer ziet vanwege haar christelijkheid en lage afkomst. Waarom hij bezwaar heeft 
tegen deze beide zaken wordt vervolgens niet uitgewerkt).    
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 De reacties van de heren op de ongevraagde raadgeving en kritiek van hun omgeving 

zijn divers. Hoewel we ook wel lezen over mannen die de hun gegeven adviezen zonder 

tegensputteren ter harte nemen,27 zijn koningen en hertogen meer dan eens eigenzinnige 

mensen die zelfs vrij dwingende adviezen en bezwaren in de wind slaan. Zo antwoordt de 

narcistische Gloriant zijn oom en diens vriend met:  

ic hebbe soe vromen (= goedgebouwd, Cd-rom Middelnederlands, s.v. vrome I, betek. 
B1) lijf, / Soudic dat legghen ane ene wijf, / Soe waric emmer buten kere (= op een 
dwaalspoor), / Ende oec benic soe groten here / Vanden lande van Bruuyswijc. / En es 
gheen wijf op eerde mijns gelijc, / Ic wil bliven mijns selves man. (v. 155-61) 

 
Koning Oriant en kroonprins Floris zijn zeker minder bruut, maar ook zij snoeren kritische 

monden, in beide gevallen door te zeggen dat er niemand anders voor hen is dan Beatris 

respectievelijk Blancefloer (op p. 9 resp. in v. 1409-14).28 Oriant zal in een later verhaaldeel 

bovendien duidelijk maken dat hij de trouw aan zijn vrouw belangrijker acht dan het 

vooruitzicht op erfgenaamschap. Als Beatris zeven honden (b)lijkt te hebben gebaard en de 

koning hiermee grote schande bezorgt, kan Oriant haar volgens een zekere ridder-raadgever 

maar het best verbranden, want: 

Indien zy altijdt gevangen blijft, soo en meuchdy nimmermeer ander wijf nemen ende soo 
soude t'koninckrijck blijven sonder hoyr van u (p. 25). 

 
Oriant echter,  

en prees dien raedt niet, maer besloot ende seyde, als die de koninginne beschudden (= 
beschermen) wilde: Mijn heere oft sy schuldich waer de doot soo heb ick belooft ende 
noch beloove dat ick na haer doodt nimmermeer ander wijf trouwen en sal om geene 
goedt der werelt. (p. 25) 

 

Het belang van nazaten  

Het belang inzien van een erfgenaam en opvolger wordt ook zonder actieve bemoeienis 

bereikt. In enkele gevallen wordt het inzicht leven ingeblazen door een bepaalde gebeurtenis. 

Voor graaf Aymijn bijvoorbeeld is het een uitnodiging tot bijwoning van de kroning van 

                                                 
27 Zoals keizer Dyoclesiyen uit Van den VII Vroeden van binnen Rome. Hij laat zich niet alleen overtuigen door 
zijn heren, maar laat hen tevens zijn vrouw uitkiezen: Dyoclesiyen antwoordt ‘de lantsheren, [die] rieden dat hi 
met eren / Huwen soude ende nemen een wijf’ dat ‘hi soude doen dat hem rieden / Siene man ende sine liede, / 
Indien dat sijt pinen mochten / Dat si hem een wijf sochten’ en daarop: ‘brachten een wijf die baroene. / Dat was 
ene vrouwe scone, / Die de here nam te wive, (…)’ (v. 299-319; een vergelijkbaar verhaal maar dan over ‘enen 
ouden vroeden man’ die erg rijk was en veel zou nalaten, vinden we in het achtste exempel binnen dezelfde 
raamvertelling, zie v. 1885-1909).    
28 Het toppunt van mondsnoering is die van de moeder van de Armeense koning door haar zoon. De koning die 
wel wist ‘dat zijn moeder seer verstoort wesen soude, om dat hy so neder ghehout was’ zegt voordat zij ook maar 
enigszins de kans heeft om commentaar te spuien: ‘(…) ic heb een genomen daer ick mede te vreden ben, alsoo 
moet ghi ooc te vreden zijn, want ic heb goets ghenoech voor haer ende voor mi, ende ic beveel u vrou moeder 
dat ghi haer met vreden laet, ende is dat ic bevinde dat ghi haer misdoet oft missegt, dat sal mi leet zijn’ 
(Historie van Malegijs, p. 174).  
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Karels zoon Lodewijc die zijn kinderwens aan het licht brengt. De graaf heeft weliswaar vier 

zonen, maar verkeert nog in onwetendheid over hun bestaan als hij, in een jeremiade over zijn 

kinderloosheid, tegen zijn vrouw het doemscenario van de toekomst uitspreekt:  

ic seg u certein dat ic ben de ongevallichste man die ye ter werlt quam. Ende gi sijt dat 
ongevallichste wijf die ye lijf ontfinc. (…) ic heb u meer dan xx. iaer gehadt ende God en 
verleende mi nie soveel gracien dat ic een kint hadde an u gewonnen dat mijn lant na mijn 
doot besitten mocht ende nu sal mijn lant comen an de gene die mijn doot viant is, want ic 
wetet wel voerwair dat hijt mijn vrienden ontweldigen sel als ic doot ben. Ende nu willen 
si begeren dat ic hem [i.e. Lodewijc] cronen sal, des ic niet doen en wil want ic hate hem 
mer dan den vader  
(Historie vanden vier heemskinderen, p. 25). 

 
Bij de Armeense koning Ambertus over wie wordt verteld binnen de Historie van Malegijs 

houdt het nadenken over eigen kinderen sterk verband met een plotse verliefdheid, hoewel 

zijn directe rede tegelijkertijd ook lijkt weer te geven dat er eerst een beredeneerde 

kinderwens was en hij hierbij vervolgens een vrouw zocht:  

die coninc (…) dede (…) zijn heeren voor hem comen, ende hi seyde. Ghi heeren u is wel 
condich dat ic een oudt man ben, ende ic en heb geen kinderen die nae mijn doot souden 
mogen regeren, aldus so is mi te voren gecomen dat ic een wijf trouwen wil, want ick 
heb hier een inder stadt gesien, die wil ic hebben ende anders geen ende makense 
coninghinne van Ermenien. (p. 171, dikdrukking van mij, CS, om de beide wegen naar 
het willen trouwen te markeren) 

 

2.1.2  ‘Conincskinderen’ 

Over kinderen van koningen wordt veel verhaald, maar 

binnen de verhaalwerkelijkheid zijn zij, net zoals in het 

echte leven, bijzondere mensen die niet bij bosjes 

rondlopen. In enkele teksten wordt aan hen een uiterlijkheid 

toegemeten die iets van het edele of speciale weergeeft en 

in ieder geval toont dat het niet om doorsnee-personen gaat. 

Hiermee doel ik niet op het kind van de Pruisische ‘coninc 

Fragius ende die coninghinne Ampliora’ dat ‘half een hont 

is, ende half een mensche, dat noyt mensche dies ghelijcx 

ghesien en heeft’ (Historie van Malegijs, p. 163), maar op 

de verschijningen van Esmoreit (zoon van de koning van 

‘Ceciliën’), Helias en zijn vijf broertjes en zusje (kinderen 

van de koning van Lillefoort) en het kind van koning 

Putiblas en koningin Torele van ‘Turkien’. De uiterlijke 

bijzonderheden zitten hem bij Esmoreit in zijn kledij. 

  Zeldzamer dan zeldzaam 
 
Als de duivels de spelletjes van 
(de volwassen) Malegijs meer dan 
zat zijn, bedenkt Lucifer een plan 
om de tovenaar - die al vanaf zijn 
‘ionge tijt metten duvelen [is] om 
gegaen’ - naar de hel te krijgen 
waar hij de duivels ‘niet meer 
[sal] tempteren’. Het lokkertje 
waarmee zij Malegijs denken beet 
te kunnen nemen bestaat uit twee 
draken (eigenlijk: omgetoverde 
duivels) gepositioneerd voor de 
stad en twee maagden (dezelfde 
duivels in een ander jasje) die 
koning Karel komen waarschu-
wen en vertellen dat alleen Male-
gijs de draken kan verslaan ‘ende 
daer toe moeste hi melck hebben 
wten borsten van twee machtighe 
coninckx kinderen dye Maria 
heeten’ (Historie van Malegijs, p. 
230). Als Malegijs de ‘melk-
opdracht’ wil delegeren aan ‘den 
duvel Belsebub’ die hij bezweert, 
antwoordt de laatste: ‘Meester  ► 
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Damiët die hem zal grootbrengen zegt tegen het kleintje, 

dat volgens het verhaal van haar vader te vondeling is 

gelegd: ‘ghi dunct mi van edelen bloede / Bi den ghewaden  

die ghi hebt an.’ (Esmoreit, v. 288-89).29 De kinderen van 

de andere twee koningen zijn geboren met respectievelijk een zilveren keten om hun hals 

(Helias ridder metter swane, p. 12) en ‘een scoon croon op zijn borst’ (Historie van Malegijs, 

p. 299). De ketens worden door verschillende personages in het verhaal op verschillende 

manieren uitgelegd,30 maar worden door de verteller verklaard als tekens ‘waer af bethoont 

werdt de edelheydt der moeder’ (p. 12). De kroon betekent volgens de heren van Putiblas dat 

het kind ‘een man sijn sal van groter vromicheyt (= heldhaftigheid)’ (p. 303) en Torele zegt 

tegen de koning over hun zoon dat ‘daer noch groot wonder af gebueren sal, want op sijn 

borst staet een gulden croone dat wonderlike dingen beteekenen sal’ (p. 304).  

In mijn corpus zijn de meeste koningskinderen enig kind.31 Deze uniciteit lijkt twee 

reacties op te wekken: een misdadige en een extra protegerende. Voor de mensen die op de 

macht en het erfgoed van de koning azen is het eenvoudiger en aantrekkelijker hiertoe te 

komen door één ‘erfkint’ uit de weg te ruimen in plaats van dit te moeten doen met een hele 

groep obstakels. Voor de koning die vader is anderzijds, is het van extra belang beschermend 

op te treden: hij wil dat zijn enige zoon een goede opleiding geniet en is extra bang als zijn 

kind erg ziek blijkt.32  

 

 

 

                                                 
29 Later als Esmoreit achttien-plus is, zal zij - na een kleine opsomming van Esmoreits innerlijke kenmerken - 
zeggen dat haar hart haar ‘van binnen seit, / Dat hi es hoghe gheboren’  (zie v. 444-49).  
30 Zie bijvoorbeeld in hoofdstuk drie op p. 56 (voor Marcus’ gedachte) en p. 59 (voor de manipulatieve uitleg 
van grootmoeder Galiose).  
31 Alleen Jonathas en Eglentine hebben samen drie kinderen, Oriant en Beatris een zevenling en van de koning 
van ‘Ermenien’ wordt - na een heel verhaal rondom zijn enige zoon - gezegd dat hij ‘leefde menich iaer in 
vreden met sijn wijf, ende creghen tsamen noch veel kinderen’ (Historie van Malegijs, p. 193). Bij alle andere 
koningskinderen weten we met zekerheid dat ze enig kind zijn of wordt er geen melding gedaan van eventuele 
broers of zussen. Overigens zijn alle “absolute koningskinderen” zonder een broer of zus van het mannelijke 
geslacht.  
32 Alleen in Floris ende Blancefloer moet de koning tot extra bezorgdheid en behoedend gedrag geprikkeld 
worden. De koning aldaar is weliswaar erg met een goede toekomst voor zijn zoon Floris bezig, maar het is zijn 
vrouw die hem ervan moet overtuigen dat die toekomst aan een zijden draadje hangt: volgens haar zal Floris die 
Blancefloer gestorven waant, van verdriet om haar sterven als zij geen actie ondernemen. Nadat de koningin hun 
kind van een zelfmoordpoging heeft gered en de koning haar zegt dat het toch allemaal wel zo’n vaart niet zal 
lopen en hun zoon ‘sire sericheit [gauw] vergeten’ zal (v. 1281-84), overreedt zij haar man tot daden met: ‘dan 
mach niet wesen: / Van den rouwe sal hi cume genesen, / En si dat hi sterve ende niet eer. / Wine hebben al der 
kinder meer / Dan hem, ende ocht wi dat verslaen, / Het sal ute breken saen, / Dat si bi ons, ende die niemare / 
Sal lopen ende worden mare. / Dan sal groet sijn onse scande / Ende onse lachter in allen lande’ (v. 1285-94). 

Malegijs ten is niet mogelic te   
volbrengen tgeen dat ghi beghee-
ret, want in al de werelt en soude-
men geen twee conincx kinderen 
vinden die Maria heeten.’  
(p. 234). ■ 
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2.1.3  De appel valt minder ver uit de hemel 

Schaarser dan de koningskinderen zijn de kinderen van de duivel. Hoewel de duivel  

meermalen bekoort tot (vaak incestueuze) geslachtsgemeenschap en deze dikwijls leidt tot een 

geboorte,33 komen we binnen mijn corpus slechts één geval tegen waarin een duivel zelf vader 

werd.  

In de Historie van den wonderlicken Merlijn vertelt de zes maanden jonge Merlijn de 

rechter het verhaal van zijn verwekking. Het kind, dat al vanaf zijn geboorte eloquent is, doet 

zijn verhaal ter verdediging van zijn moeder die dreigt omwille van hem ter dood veroordeeld 

te worden.34 Dat zij altijd had volgehouden ‘dat noyt man met wercken haren lichaem 

genaecte’ komt overeen met de volgende woorden van haar zoon:   

mijn vader die mi ghewan is een duuel van groten macht ende subtijlheyt  
(= scherpzinnigheid) want hi meende kerstenrijc te schenden door mi so quam hi bi 
mijnder moeder ende wan mi sonder haer wete want si niet daer af en wiste want al die 
duuelen in der lucht hielden raet om mi ende meenden kerstenrijck te schenden ende 
groot behulp van mi te hebben (p. 30). 

 
Aangezien ‘god [Merlijns] gebuerte [heeft] verkeert int goede’ en met de doop ‘die duuelen al 

haren opstel verloren gauen’ is Merlijn tegen de planning in geen instrument van de gevallen 

engelen geworden. Hij heeft dan al wel het een en ander van zijn duivelvader meegekregen. 

Zo is hij ‘swert ende rou (= ruw, ruig, Cd-rom Middelnederlands, s.v. ro, betek. 4) als een swijn’ 

zodat de vroedvrouw van hem schrikt (p. 29) en kan hij ‘door [s]ijns vaders subtijlheyt (= 

doorzicht)’ dingen zeggen ‘die geschiet zijn / nv zijn / ende noch wesen sullen’ (p. 31).  

 

2.2  Ongevraagd meegekregen: overerving 

2.2.1  Aangename en akelige erfenissen  

Koning worden mag dan niet de (hoogste) ambitie zijn van iedere personage binnen mijn 

verhalen en wereldlijke macht en bezit niet voor iedere figuur nastrevenswaardig,35 toch 

                                                 
33 In iedere geboorte van de in 2.1 genoemde kinderen uit Marialegenden 13, 132, 156 en 170 bijvoorbeeld heeft 
de duivel zijn hand.  
34 Merlijns moeder wordt verweten dat zij liegt en onwetendheid veinst omtrent de verwekking van haar kind. 
Volgens twaalf vrouwen die bij de rechter ontboden zijn, was ‘noyt gheboren noch ghewonnen (…) sonder mans 
toedoen dan alleen christus iesus die ontfanghen was vanden heylighen geest gheboren vander maghet maria’ 
(Historie van den wonderlicken Merlijn, p. 28-29). 
35 De zoon van de koning van Egypte in Marialegende 154 laat zich niet door zijn vader overtuigen om zijn 
kroon over te nemen. Hij wil - net als zijn vriend met wie hij is opgegroeid en die heremiet werd - ‘dienen gode 
Ende verdienen die croen des ewighen levens’. Ook Jan, de zoon van de graaf van Beverley, verkiest een 
heremietenleven boven een leven vol wereldlijk goed (zie de Historie van Jan van Beverley, p. 2-6). Het enige 
dat hem van zijn vertrek zou weerhouden, lijkt wel heel erg op de voorwaarde die de zoon van de koning van 
Egypte stelt om naar het hof terug te keren. Als de graaf van Beverley de dood uit zijn land bant, blijft zijn zoon, 
net zoals de zoon van de Egyptische koning met zijn vader meegaat als deze hem ‘een sekerheit doen [wil] 
ewelic te leven’. Zowel de graaf alsook de koning weten dat zij de dood niet in hun macht hebben. Waar de 
eerste het betreurt dat zijn zoon dit idee heeft gekregen en weet dat hij hem moet laten gaan, ziet de tweede de 
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kunnen deze erfenissen onder de positieve worden geschaard. Ouders geven echter ook 

minder prettige dingen aan hun kroost door, niet alleen met hun dood, maar evengoed tijdens 

hun leven.  

Vijandschap bijvoorbeeld behoort tot de vervelende zaken die kinderen via hun ouders 

overgedragen kunnen krijgen en die hun grote schade kunnen berokkenen. Als, in de Vlaamse 

Aiol, de gevangenbewaarder babygehuil hoort vanuit de kerker waarin Aiol en diens vrouw 

Johane liggen opgesloten, spoedt hij zich naar hun vijand en opsluiter Macharijs om hem 

hiervan op de hoogte te stellen. Macharijs dankt zijn dienaar met:  

Cnape, ic hebbe di lief, / Soe sal sijn verdrinct de drachte; / Nemmermeer en comt 
geslachte / Van hem, die mi onteren sal: / Ic mach prisen mijn geval;  
(Vlaamse Aiol, v. 623-27).36 

 
Een beschamend label als ‘bastaert’ is een tweede negatief aspect dat een vader of 

moeder zijn of haar kind kan bezorgen. Zowel het verzwijgen als het uitkomen van een  

buitenechtelijke verwekking kan ernstige gevolgen hebben. Het eerste zien we in het vierde 

exempel dat verteld wordt binnen Van den VII Vroeden van binnen Rome. Daar kan het kind 

van wie de koning van Hongarije meent dat het het zijne is, alleen genezen, doordat Ypocras’ 

neef ontdekt dat het kind ‘aventronc’ is ofwel: in overspel is verwekt. Door de moeder apart te 

nemen, haar te confronteren met de resultaten van het piskijken en haar vervolgens te nopen 

tot het noemen van de echte vader, kan Ypocras’ neef de juiste medische behandeling 

voorschrijven (v. 1028-1107).37 Hoe schadelijk het uitkomen van iemands buitenechtelijkheid 

kan zijn, wordt duidelijk uit de waarschuwing die uitgaat van het zes maanden jonge kind 

Merlijn tot de rechter van wie hij zegt te weten dat deze ‘een onecht ouerwonnen bastaert’ is 

                                                                                                                                                         
waarde van zijn zoons opmerking en wordt hij bewogen zijn kroon af te staan aan zijn enige broer. Een ander 
voorbeeld tot slot van iemand die de koningskroon niet als het belangrijkste bezit beziet, is Helias. Hij geeft zijn 
vader al na een korte periode de kroon terug omdat hij een teken ziet in het feit dat zijn laatste zwanenbroer zich 
vertoont voor ‘een schip dat hy te lande bracht, als te ontbeyden zijnen broeder Helias’ betekenend dat God wil 
dat hij van zijn land vertrekt. 
36 De keren dat er wordt geprobeerd om vijandelijkheden met een vader te wreken op diens kind (o.a. omdat deze 
binnen handbereik is) lijken in mijn corpus steeds “relatieve kinderen” te betreffen. De zinnen  ‘U vader heeft mi 
veel spijts gedaen, dat sult ghi ontgelden’ (Historie van Malegijs, p. 46), ‘gi heren, ghi weet wel dat wij dicke 
grote scade ghehadt hebben ende onse magen verloren bi Reynout sinen vader ende daerom willen wij weder 
sinen soen tleven nemen’ (Historie vanden vier heemskinderen, p. 197) en ‘Ic mene dat ghijt becopen selt, / Dat 
u vorders hebben ghedaen.’ (Gloriant, v. 798-99) worden respectievelijk uitgesproken richting Vivien die rond 
de twintig is, over Aymerijn die ik zeker ouder dan dertien schat en richting Gloriant die op geen enkel moment 
in de toneeltekst in de kinderleeftijd verkeert.   
37 De moeder die haar overspel met ‘van Naveers de rike grave’ verzweeg, biedt de neef van Ypocras veel goud 
en zilver, opdat hij niet uit de school klapt. ‘Helet minen lachter’ smeekt ze en ‘Ic bidde u helet desen dinc / 
Jegen minen here, den coninc’ (v. 1071 resp. 1079-80). Ze zegt niet expliciet dat het uitkomen van haar schande 
ook haar kind kwaad zal doen. Als de regels in ‘Hongerien’ gelijk zijn aan die van ‘de cronike van Vrancrijc’ 
echter, dan zou het kind bij het uitkomen van het geheim in ieder geval geen koning meer kunnen worden, 
aangezien deze positie (in ieder geval volgens de tekst op p. 38 van de Historie vanden vier heemskinderen) is 
voorbehouden aan ‘echte kinderen’ (elders ook wel ‘volkinderen’ genoemd).  
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(= hier: een buiten het huwelijk geboren, in overspel verwekte bastaard). Als de rechter de 

hem krenkende Merlijn uitdaagt zo dapper te zijn om ook in het bijzijn van zijn moeder zijn 

verhaal te doen, zegt Merlijn:  

heer rechter daer en spreect ghi nyet wijsselijck / want seyde ict hier voor al dit volc hoe 
dat ghi gewonnen waert so sout ouer al bekent zijn dan soudy verliesen dijn eere / dijn 
officie ende v moeder soude ghedoluen werden  
(Historie van den wonderlicken Merlijn, p. 31) 

 
waarop de rechter, diens moeder en Merlijn gedrieën een kamer ingaan, zodat ‘die heren ende 

omme staenders’ niet de kans krijgen om verder mee te luisteren. Dat de rechter niet is 

verwekt door de ‘edel baroen’ die hem als zijn vader is voorgelogen, maar door de pastoor die 

de moeder van de rechter besliep toen haar echtgenoot ‘was ghesonden totten cardinael’ blijft 

nu achter gesloten deuren (p. 31-32). 

 

Waar het nadelige onwettig-zijn en vijandschap geen prettige zaken zijn om met je geboorte 

cadeau te krijgen, maar rijkdom en macht (voor de gemiddelde personage) juist weer wel, kan 

het bij overgeërfde innerlijke en uiterlijke gelijkenissen met een of beide ouders alle kanten 

op… 

 

2.2.2  Ouder-kind gelijkenissen38      

Gelijkenissen tussen ouder en kind worden weinig beschreven. Vooral uiterlijke 

overeenkomsten komen bijna nooit uit de teksten naar voren. Een plek waar dit wel gebeurt, is 

een passage in de Vlaamse Aiol waar Macharijs de zojuist door hem gestolen, nog geen dag 

oude kinderen van Aiol en Johane toont aan Hermengerde, Macharijs’ vrouw, en het volgende 

in de vertellerstekst geschreven staat: 

De kinder waren de scoenste van live, / Die ieman met oegen sach / Daer te voren op genen 
dach. / Si hadden de figure algader / Achter Ayoele haren vader. (v. 643-47) 

 
Merlijn is een voorbeeld van een kind dat door zijn uiterlijke beschrijving heel goed aan zijn 

vader is te koppelen, maar dat hij met zijn zwarte en ruige uiterlijk op zijn duivelvader lijkt, 

staat niet als zodanig in de tekst verwoord (zie de Historie van den wonderlicken Merlijn, 

p. 29). 

 

                                                 
38 De oplettende lezer zal opmerken dat ik zowel in deze subparagraaf als in paragraaf 2.4 over ouderliefde toch 
ook inga op jeugdigen die ouder zijn dan dertien jaar (jawel ik heb het echt even over Bettijs en Gadifier!). 
Zowel 2.2.2 als 2.4 handelen over relatieve aspecten die met een bepaalde leeftijdsgrens niet ineens veranderen. 
Wanneer een fragment of frase over een dertien-plusser gaat, maar belangwekkend materiaal levert, heb ik 
ervoor gekozen de zin(nen) niet zomaar verzwegen te laten.   
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 Aan gelijkenissen qua karakter wordt in de teksten 

net iets vaker aandacht besteed. Zo beschrijft het 

personage oom Cassamus zijn neef Bettijs tegenover  

koning Alexander met: ‘Hi slacht (= lijkt… op) bet in alre 

wijs / Dien vader in alle vromechede / Dan die oudste  

bruder dede’ (Roman van Cassamus, v. 190-92).39 In twee 

teksten daarenboven wordt een overeenkomst qua inborst 

tussen ouder(s) en kind wel opgemerkt en begrepen door 

de lezer/toehoorder, maar hebben de verhaalpersonages 

die het betreffen hiervan geen weet. ‘Ayoel de here noyael 

/ Was getrouwe met herten fier (= trouw met een dapper 

gemoed); / Soe was Tumas ende Manassier’ (Vlaamse 

Aiol, v. 1025-27) kan door de lezer worden opgevat als 

een gelijkenis tussen vader en zonen. Aiol echter heeft  

gehoord dat zijn zonen ‘waren verdronken ter Lozane’. Hij weet niet dat zijn kinderen zijn 

gered door visser Tierijn die hen - met zijn vrouw en eigen kind - naar koning Gratien in 

Venetië bracht bij wie zij Thomas en Manassier gedoopt werden. De ‘joncheers’ op hun beurt 

weten niet beter dan dat zij aan het hof horen en dat het visserskind ‘de jonghe Tierijn’ en zij 

van dezelfde ouders afkomstig zijn (‘Neen si, sine slechten niet te gader, / Wat dag [sic] geen 

wonder en was’ is het commentaar van de verteller in v. 1176-77). Iets vergelijkbaars vindt 

plaats in de Historie van Malegijs. In de tijd dat Vivien ongeveer twintig jaar heeft gewoond 

bij de heidenen en nog niets weet van een ontvoering uit een christelijk gezin op zijn eerste 

levensdag, wordt verschillende keren benadrukt hoe hij gelooft ‘datter een God is boven al 

onse [lees: de heiden-] goden’ (p. 25) en ‘datter een is die alle dinc gemaect heeft ende weder 

ontmaken sal’ (p. 28). Zijn vermeende zus Benfleur doet dit af met ‘ten sijn niet dan 

fantasien’. Een engel echter, die door God naar Vivien wordt gezonden, omdat de jongeling 

begeert in hem te geloven en om een teken vraagt, bevestigt Viviens gevoel waarop Vivien de 

engel als een echte christen zegt:  

‘ick wil gaerne ghelooven met goeder herten sonder murmuratie want bi naturen so 
gevoel ick wel dat ons [lees opnieuw: de heiden-]goden niet en sijn dan duvels 
tabernaculen, want si en hebben roecke noch smake mer [sijn] beelden van goude 
gemaect na sterflike creaturen (...)’ (p. 30). 

 

                                                 
39 ‘Ghine wart noit mijns bruder kint’ zal hij later tegen deze oudste zeggen (v. 565). 

     Vaderlijk vertrouwen 
 
Op het moment dat er al twee keer 
onder Reynouts vuist en één keer 
onder zijn gehele gewicht een paard 
dood in elkaar is gezakt, komt zijn 
vader Aymijn met een plan. Hij zal 
aan Reynout het ros Beyaert geven 
‘dat heeft die cracht van ix orssen  
ende staet in een starcke toren’, het 
paard ‘dair en darf niemant bi (…)  
comen overmits sijn quaetheit’ 
(Historie vanden vier 
heemskinderen, p. 30). In volle 
wapenrusting treedt Reynout de stal 
binnen, maar Beyaert trapt hem 
zodanig voor zijn hoofd dat hij 
verdoofd op de grond valt. 
‘Eylacen, mijn kint is doot’ roept 
Aye, Reynouts moeder, wanhopig, 
maar vader Aymijn weet wel beter: 
‘Swijcht vrou, is hi van minen 
bloede ende heb ic hem gewonnen, 
gi en dort niet twifelen hi en sals 
wel genesen’ (p. 31). 
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Viviens geloof komt overeen met dat van zijn biologische ouders, die hij zal ontmoeten juist 

door het geloof dat hij van nature heeft: de engel die op zijn oergeloof antwoordt, zal hem 

vertellen over zijn ouders Buevijn en Druwane, zijn broer Malegijs en zijn geboorteplaats 

Eggermont. Viviens geloof dat hetzelfde is als dat van zijn ouders vormt zo een belangrijk 

motorisch moment.   

  

2.3  Bewust meegegeven: het doopsel, (op)voeding en bescherming 

Naast de zaken die ouders hun kinderen onbewust en/of ongewild meegeven, zijn zij 

(gewoonlijk) ook een actieve partij in de eerste jaren van het leven van hun nageslacht. Deze 

paragraaf gaat over hoe ouders hun kinderen helpen en behandelt per subparagraaf een 

belangrijke ouderlijke verantwoordelijkheid.  

 

2.3.1  Dopen 

Er zijn maar weinig teksten binnen mijn selectie waarin geen enkele keer aan een doopsel 

wordt gerefereerd. Behalve de zogenaamde bekeringsdoopsels, betreft het de doopsels van 

pasgeboren, gewoonlijk slechts één dag oude kinderen. Terwijl dopen met grote frequentie 

naar voren komt als het belangrijkste dat iemand voor een kind kan doen, wordt in geen van 

de verhalen uiteengezet waarin de waarde precies bestaat. De vrees dat een kind zou sterven 

zonder dat zijn ziel met het doopwater van de erfzonde was gezuiverd, was zo alom aanwezig 

dat deze niet nog eens extra benoemd hoefde te worden. Geen enkele ouder wilde dat zijn 

kind stierf en geen toegang had tot een plek in de hemel.40  

Over het ‘wtter vonten [heffen]’ of ‘[iemand doen] hebben zijn kerstenhede’ wordt 

nergens lang uitgeweid.41 Opmerkelijk is dat vrijwel overal wordt aangegeven welke naam het 

kind bij de doop krijgt, maar dat als er verdere toelichting is, deze uiteenloopt en vaak slechts 

één klein extra aspect belicht. In Van sente Waernere wordt weergegeven dat het kind naar de 

kerk wordt gedragen door de ouders van het ‘cnapelijn’ ‘met sinen vrienden met sinen 

maghen’ (v. 39-44), in de Historie van Jan van Beverley gebeurt dit door ‘veel vrouwen’ (p. 

                                                 
40 Over de aard van de plaats waar de ziel van een nog ongedoopt kind naar toe ging als het stierf, was niet 
iedereen in de Middeleeuwen het eens. Volgers van Augustinus’ standpunt in deze geloofden dat ongedoopte 
kinderen net als alle helbewoners pijn leden, terwijl aanhangers van Thomas van Aquino (die zo’n negen eeuwen 
later leefde dan de kerkvader) aannamen dat deze kinderen in een voorgeborchte kwamen waarin zij niet als 
zondaars gestraft werden, maar zelfs een zeker geluk genoten (een zogenaamd ‘Limbus Puerorum/ Infantium’ 
werd overigens in de tijd voor Augustinus ook al algemeen aangenomen).  
Zie: http://www.katholieknederland.nl/abc/detail_objectID583970.html. 
41 Deze variant-expressies van ‘dopen’ komen voor in Marialegende 117 resp. Floris ende Blancefloer, v. 242-
43. 
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30).42 ‘Gevaders’ ofwel peetvaders of doopheffers worden maar weinig genoemd,43 net iets 

vaker gebeurt dit met de geestelijken die de doop uitvoeren: in de Vlaamse Aiol wordt de 

‘capelaen’-priester van koning Gratien ontboden; in de Historie van den wonderlicken Merlijn 

en Helias ridder metter swane zijn het heremiet Blasius respectievelijk heremiet Helias die 

Merlijn en de zevenling redden, beschermen en dopen.44 Een wel heel speciale man is de 

doper in Marialegende 209. Bij gebrek aan ondersteuning voor de veertien- of vijftienjarige 

moeder Lucia neemt Maria ‘an dat officium des vroeden vrouwes ende halp hoor [i.e. Lucia] 

in alre manieren’ en  

want daer nyement en was die dat kint dopen mochte So quam daer een priester 
wonderlic inden aensicht Ende onsprekelic van claerheit Mer wie hi was en weetmen niet 
Mer men ghelovet dattet cristus selve was. want hi hadde op sijn hoeft een doornen crone 
seer blenckende Ende teykenen in handen ende in voeten niet bebluet Mer lichtende 
boven dat schijnsel der sonnen Ende hi quam mit een dyake ende subdyake Ende brochte 
mit hem crisma (= heilige olie) ende dopeden dat kint Ende noemdent marianus. ende 
maria die moeder gods hief dat kint ende also wtter namen van maria is hi ghehieten 
marianus.  

 
Tegenover deze ideale doper staat de priester over wie in de Historie van Malegijs wordt 

verteld door wat de geestverschijning van een gestorven persoon lijkt te zijn. De gestorvene 

die zich midden op zee aan Oriande vertoont als ‘een naeckt kindeken met [voor straf, CS] 

een en [sic] pot in de hant, altoos scheppende ende drinckende’ (p. 160-61) was gedoopt door 

een priester die ‘soe qualijck gheleert was, soe dat hi [het kind] niet half en gaf [s]ijn beles  

(= zegening)’. De mislukte doop bleef niet zonder gevolgen. Toen het kind was opgegroeid en 

rond de dertig was, nam het voor het eerst de gedaante aan van een weerwolf. Het doodde een 

                                                 
42 Je vraagt je af of in de Historie van Jan van Beverley de vader van de dopeling (op tijd) bij de doop aanwezig 
zal zijn. Hij komt van een jachtpartij terug en ontmoet onderweg naar het hof ´veel vrouwen die des graven [lees: 
zijn] sone ter kercken droeghen´. De doop zelf wordt in het verhaal niet beschreven, de lezer verneemt na de 
wonderlijke ontmoeting tussen het pasgeboren kind en boeteling Jan van Beverley alleen nog de 
wederwaardigheden rondom de laatste.   
43 In de Historie vanden vier heemskinderen zijn ‘bisscop Tulpijn ende die grave Gilem’ de doopheffers bij het 
dopen van de eerste zoon van Aymijn en Aye (p. 19); die van de beide kinderen van Aiol zijn koning Gratien en 
een aanzienlijke ridder (Vlaamse Aiol, v. 788-91). In Marialegende 209 ten slotte heft Maria zelf het kind 
Marianus op, zie het lange citaat op deze pagina. 
44 De zin ‘Dus gaf dat vroetwijf den heremijte [i.e. Blasius] dat kint ende (1) hi ghebenedidet (= zegende het) 
ende dooptet ende (2) gaf hem den naem Merlijn mits welcken naem die duuelen al haren opstel verloren gauen’ 
(p. 29; nummering van mij, CS) schept verwarring. Voor het gegeven dat de duivels hun boosaardige plan met 
Merlijn eraan geven, lijken twee redenen naast elkaar te staan, waarvan alleen de laatste ook expliciet als 
zodanig is aangeduid. Dat (het geven van) de naam Merlijn er de oorzaak van zou zijn dat de duivels hun 
plannen met het kind laten varen is een relict van de naammagie. Door het krijgen van een (andere) naam 
verandert iemands aard en dat houdt in dit geval in dat de duivels geen macht meer hebben over het ‘duvelsjonc’.   
N.B. In de samenvatting die de DBNL geeft, wordt de passage die bovenstaand citaat bevat, afgekort tot: ‘Het 
kind wordt door de kluizenaar gedoopt en Merlijn geheten’. Een latere passage met daarin o.a. Merlijns frase 
‘maer god heeft mijn gebuerte verkeert int goede want ic nv kersten ben’ (p. 30-31) wordt samengevat in: ‘daar 
hij gedoopt is, hebben de duivels geen macht meer over en door hem’ (zie: 
http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0020.htm). De naamgeving is hier aldus 
geheel weggevallen als reden voor de duivels om Merlijn te laten voor wat hij is. Begrijpelijk is dit wel, want het 
doopsel met zijn zegening en het zuiverende water is inderdaad de meer belangrijke duivelverjager.  
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vrouw ‘ende een kint ongedoopt inden lichame’ wat voor hem ‘dmeeste [is] van al dat [hij] 

inden geest hier moet besueren.’  

 

Liever een dubbeldoop dan een risico?  

Uit de laatste zin van de ziel op zee blijkt dat het niet minder dan een misdaad is een kind de 

doop te onthouden.45 Hetzelfde komt ook naar voren in de woorden van de vrouw van de 

visser die - in opdracht van God - beide kinderen van Aiol redt van verdrinking door 

Macharijs: ‘Macharise moete God verdoemen, / Dat hi dus sonder kerstenheit / Dese kinder 

woude hebben bereit’ (= dat hij deze kinderen van de doop verstoken wilde laten; Vlaamse 

Aiol, v. 717-19). Ouders die zich aan doopverzuim bezondigen ben ik in mijn corpus niet 

tegengekomen, ouders die niet de kans kregen hun kind(eren) te dopen omdat deze hun 

ontstolen zijn daarentegen wel. Aiol en Johane zijn hier een voorbeeld van, maar ook Beatris 

(en Oriant) uit Helias ridder metter swane en hertog Buevijn en Druwane.46 Buevijn heeft zijn 

tweeling nog niet kunnen aanschouwen als hij verneemt dat beide kinderen hem ontnomen 

zijn en ‘was qualick te vreden van tverlies van sinen kinderen, om datse noch ongedoopt 

waren’ (Historie van Malegijs, p. 9).47  

Gelukkig zijn er altijd vreemden bereid om de oudertaak over te nemen, waar zij deze 

onvervuld (menen te) zien. Oriande vindt baby Malegijs in een woud bij het hoofd van Rose 

van wie Oriande denkt dat zij de moeder is ‘verbeten vanden wilden beesten’ (Historie van 

Malegijs, p. 10-11); heremiet Helias ziet zeven kleine kindertjes huilend van de honger liggen 

op een mantel midden in het bos waar zijn kluis staat (Helias ridder metter swane, p. 17) en 

visser Tierijn vist de twee kleintjes van Aiol met zijn net uit de rivier nadat hij Macharijs ze 

hierin heeft zien gooien (Vlaamse Aiol, v. 681-707). Deze redders die niet met volle zekerheid 

kunnen weten dat de kinderen ongedoopt zijn gebleven, gaan hier niettemin terecht van uit en  

                                                 
45 Zelfs ongeboren kinderen probeerde men met alle macht te dopen als de geboorte dreigde fout af te lopen:    
‘by the thirteenth century, secular clergy had increasing obligations to instruct those who might need to perform 
an emergency baptism on a newborn baby. Concern with the infant’s soul went so far as to demand that if the 
pregnant woman died in labour or through some other cause, the foetus was to be removed by surgical excision’ 
(Green 2008, p. 148).  
46 Of de ouders van Esmoreit hier ook toe behoren is niet duidelijk aangezien de doop of het ontbreken ervan in 
Esmoreit niet aan de orde wordt gesteld. Misschien mag uit het feit dat tegen Esmoreit na zijn jaren onder de 
heidenen bij terugkeer aan het Siciliaanse hof slechts gezegd wordt dat hij vanaf nu Mohammed en Apollo moet 
inruilen ten gunste van Maria en de schepper (v. 812-23) geconcludeerd worden dat Robbrecht Esmoreit 
ontvoerde na zijn doopsel zodat men niet hoefde over te gaan tot zijn doop op latere leeftijd? Dit is eveneens 
goed mogelijk omdat het heilige doopsel gewoonlijk al op de eerste dag van het kind wordt toegediend en uit de 
tekst kan worden opgemaakt dat Robbrecht Esmoreit niet onmiddellijk ontvoert (zie voor het laatste ook: bijlage 
twee op p. XIV). 
47 Op deze zin - en dan met name op het gebruik van het voegwoord - kom ik in voetnoot 77 terug. 
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zorgen ervoor dat de kinderen alsnog gedoopt worden.48 Twee keer dopen is altijd beter dan 

geen keer, luidde wellicht het adagium?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het doopsel is het met de ouderlijke verantwoordelijkheid niet gedaan. Het dopen is pas 

het begin van wat een vader en een moeder voor hun kind kunnen betekenen. Het kind moet 

worden gevoed (zie 2.3.2), maar het moet tevens kennis worden bijgebracht (2.3.3) en 

voldoende in de gaten worden gehouden opdat het in veiligheid blijft (2.3.4). 

 

2.3.2  Voeden 

Kinderen honger zien lijden, maakt bijzonder verdrietig zoals we letterlijk in de Roman van 

Iechemias lezen: ‘der kinder hongher dede hem [lees: hen i.e. de ouders] toren / meer dan haer 

selues te uoren’ (fragment 2, v. 110-11). Ouders hebben er alles voor over om hun kinderen 

genoegzaam te voeden. Dit is evident in Beatrijs. Nadat haar geliefde hun gezin verlaten 

heeft, besluit de voormalige kosteres Beatrijs als publieke vrouw geld te verdienen omdat, 

zoals zij zegt, ‘ic [daer] met mach copen spise’ en ‘in mach in ghere wise / Mijn kinder niet 

begheven (= aan hun lot overlaten)’ (v. 451-53). De zeven jaren werken in zonde zijn Beatrijs 

bijzonder onaangenaam, maar ‘al (= allemaal) dede sijt om een cranc ghewin (= karige 

verdienste), / Daer si haer kinder met onthelt (= onderhield)’ (v. 462-63). Kinderhonger 

bestrijden blijkt echter evenzeer belangrijk voor hen die de ouders vervangen omdat de echte 

vaders en moeders uit beeld zijn. Om voeding geen probleem te laten zijn in het onverwachte 

                                                 
48 Toegegeven: Oriande krijgt haar assumptie bevestigd door een plots sprekende zuigeling die met haar doop- 
en naamgevingplannen instemt (‘So doet Oriande, God salt u loonen’, Historie van Malegijs, p. 10). Heremiet 
Helias stuitte op de kinderen ‘by der gratie Gods’ (Helias ridder metter swane, p. 17) en kreeg wellicht hetzelfde 
gevoel als dat wat door Tierijns vrouw is geformuleerd: ‘Onse here ende onse vrouwe / Souden ons eeschen haer 
kerstenheit’ (Vlaamse Aiol, v. 737-38). Zowel de heremiet als visser Tierijn zijn immers door God tot de 
ontmoeting met de kinderen geleid (de laatste heel expliciet door een bezoek van een engel met het verzoek van 
zijn bed op te staan, zijn boot visklaar te maken en zich in het water bij het kasteel op te stellen, zie: v. 660-71).  

Ook bij herboren worden hoort een doopsel 
  
De vijf broers en zus van Helias worden ieder twee keer gedoopt. De eerste keer gebeurt dit door 
de heremiet Helias (Helias ridder metter swane, p. 26), de tweede keer heel wat jaren later als zij 
van zwaan terugveranderd zijn in jonge mensen voor het oog van hun ouders (p. 56 en p. 75). 
Broer Helias grijpt niet in door te zeggen dat zij al eens - samen met hem - gedoopt zijn, iets wat 
vader Oriant overigens ook gehoord zal hebben van heremiet Helias zelf toen hij hem bezocht ‘om 
selve te hooren de waerheyt van t'gene dat hem de jonghelinck [i.e. zijn zoon Helias] geseyt 
hadde’ (p. 44). Blijkbaar hoort bij een nieuwe gedaante ook een nieuwe zuivering van erfzonde en 
een nieuwe naam of bestaat voor de ouders en broer Helias althans de mogelijkheid dat God dit zo 
zal zien.  
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ouderschap dat zij op zich nemen, moeten de nieuwe verzorgers innovatief zijn. Voor twee 

van hen zit de oplossing in vragen, voor twee anderen in het aanbieden van hun eigen borsten. 

Heremiet Helias die zeven baby’s vindt in het bos nabij zijn kluis, ‘die als de verwoede by nae 

van honger sterven, / In dit wilde foreest ontvreemt hunder erven’, bidt tot God of hij zijn 

‘glorieusheyt hier [wil] laten schouwen, / En by gratie voeden dees wichterkens kleene’. God 

zendt hem daarop een witte geit die ‘haer keerende totten kinderkens met hare mammen, ende 

soochse soo natuerlijck als een voester’ (Helias ridder metter swane, p. 19-20).49 Ook de 

weduwe bij wie Beatrijs uiteindelijk haar twee kinderen zal achterlaten, vraagt om hulp. Zij 

klopt aan bij het klooster waar naartoe Beatrijs als kosteres is teruggekeerd en de abdis zegt 

haar dat zij dagelijks een bode mag sturen ‘die hen drincken hale ende eten’ (Beatrijs, v. 896-

97). De twee “loco-moeders” die niet vragen, maar meteen hun eigen melk geven zijn de 

vrouw van visser Tierijn (Vlaamse Aiol, v. 720 en 746-49)50 en de wolvin die samen met haar 

wolvenman beide kinderen van Iechemias wegnam. Wat en de manier waarop Iechemias’ 

kinderen te eten krijgen wordt ampel besproken:  

hier moechdi horen wonder groot / die woluinne haelde hem broot. / alsi mochte ende 
leyd hem bi / ende alsi vernam so dat si / drinken wouden ghenc si leggen / bi hem dat 
wonder es te zeggen / ende lietse zughen hare mamme / somwilen van enen iongen 
lamme / most si eten doer den noot. / want selden mocht si hebben broot / si mosten leuen 
bi zulker spisen / als si hadden in zulker wisen / alse wolue inden woude plegen / maer 
sine mosten in geenre wegen / gangen (= lopen) dor die wolvinne  
(Roman van Iechemias, fragment 3, v. 23-37) 

 

2.3.3  Opvoeden 

 
Begripsbepaling 

Waar wij nu ‘opvoeden’ bijna automatisch opvatten als onderhouden en grootbrengen (m.n. 

toegepast op morele, intellectuele en sociale vorming) en veel minder snel als door het 

verschaffen van voedsel grootbrengen (Van Dale, s.v. opvoeden, 2134, betek. 2 en 1) is de 

situatie in het Middelnederlands anders. De Cd-rom Middelnederlands geeft bij het lemma 

‘opvoeden’:  

voeden, opkweeken, grootbrengen, in den ruimsten zin, ook van dieren: de vorming van 
het karakter is in het Mnl. nog niet, als heden, een noodzakelijk element in het begrip, 
doch is er evenmin geheel van uitgesloten.  
 

                                                 
49 De geit zal dagelijks komen om de kinderen groot te brengen. Later ‘vergaderden’ de kinderen zelf ook 
‘vruchten om te eeten met hunnen broode’ en worden zij behalve ‘ghevoet door Gods gratie’ ook gevoed door de 
‘neersticheyt des heremijten, die hun deylde d'aelmoessen diemen hem gaf’ (p. 20).  
50 Zie ook p. 40.  
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In mijn corpus komen we ‘opvoeden’ zowel veelvuldig tegen in de ruimste zin van het woord, 

alsook in de engere variant van louter voeden.  

 Een plek waar het woord de beide genoemde Van Dale-betekenissen min of meer in 

zich lijkt te verenigen, is:  

hi [i.e. de weduwnaar graaf van Beverley] hadde van haren live behouden twee schoon 
kinderen (…) welcke twee kinderen hi seer lieflijck ende vriendelijc opghevoedet heeft 
ghelijck een goet vader dat behoort te doene  
(Historie van Jan van Beverley, p. 2) 

 
en ook de volgende twee plaatsen in de Historie van Malegijs geven voorbeelden van het 

werkwoord ‘opvoeden’ in de ruimste betekenis van grootbrengen:  

Daer op antwoorde Vivien ende seyde. Ten [i.e. koning Yvorijn] is mijn vader niet hoe 
wel dat ick hier van mijn ionghe tijt op ghevoet ben, dies ick hem grooten danck weet, die 
hertoghe Buevijn van Egghermont is mijn vader, ende Druwane is mijn moeder (p. 38) 

 
ende Oriande van Rootsefluer heeft dit kint [i.e. Spiet senior] der moeder heymelick 
gestolen ende op gevoet (p. 279). 

 
De engere betekenis van ‘opvoeden’ wordt soms al direct uit de context van de zin duidelijk. 

Met geitenmelk immers kan wel een lichaam worden gevoed, maar het is geen middel 

waarmee normen en waarden kunnen worden bijgebracht of een instrument waarmee  

intelligentie kan worden gekweekt…   

Doen seyde de heremijt, mijn vrient soo ghyse siet, so heb ickse [i.e. de zevenling van 
Beatris en Oriant] vonden kleyn, ende nieu geboren inden bossche, ende om hun te 
voeden zoo quam by miraculen, een witte gheyte diese opghevoedt heeft, met haer selfs 
melc den tijt van dry jaren  
(Helias ridder metter swane, p. 27) 

 
hetzelfde geldt uiteraard voor moedermelk:  

Doe hoorde sy een stemme vanden engel, seggende: Yda ghy sult ontfanghen van uwen 
man drie knapelijcke kinderen die ghy selve opvoeden sult met uwe borsten  
(Idem, p. 76).51 

 
Niet overal echter is de zinscontext breed genoeg voor de begripsbepaling. Zo heeft het laatste 

citaat uit Helias ridder metter swane invloed op het begrijpen van de zin ‘En binnen drie jaren 

achtervolghende, bracht sy ter werelt drie schone kinderen (…) die sy seer wijslijc (= op 

                                                 
51 Deze enge betekenis van ‘opvoeden’ is net iets minder onomstotelijk de juiste in:    

• ‘Rechtevoorts stont die monic op. ende boerde dat kindekijn [dat zijn moeder verloren lijkt te hebben, 
CS] vander aerden ende helsedet ende cussedet Ende seide "alre liefste kint en wil niet screyn want ic 
wil di draghen tot mijn herberghe. ende laten di opvoeden"’ (Marialeg. 196);  

• ‘Ay neve Roelant, hoe hebdijt aldus gemaect: ic [i.e. koning Karel] sie wel, ic heb besteet mijn broot 
seer qualic dat ic u dus langhe gehouden heb binnen minen hove van ioncx op gevoet ende heb u 
gemaect de meeste van alle minen heren. ende mijn betrouwe op u geset, ende ghi begevet mi ter noot’ 
(Historie vanden vier heemskinderen, p. 105). 

[bij de laatste aanhaling kan ik de - al te moderne? - neiging niet onderdrukken om het ‘broot’ wat ruimer (of 
figuurlijk) op te vatten en daarmee tevens het ‘op gevoet’ te verbreden…] 
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behoedzame wijze) opvoede’ iets verder op dezelfde pagina.52 Grappig is het om te merken 

hoe de moderne bril op zinsniveau nog prima lijkt te functioneren, maar even later in de tekst 

toch echt zal moeten worden afgezet. Dit is het geval in Marialegende 132 en in Floris ende 

Blancefloer. In de Marialegende moet onze betekenisgeving aan het ‘op voeden’ in de zin 

‘Ende van hoer bestaet mit eenre iodinne sara ghenoemt dat si [i.e. Agnes] der iodinnen 

cleyne kint soude op voeden’ worden bijgesteld als Agnes verderop twee maal de ‘amme’  

(= voedster, min) wordt genoemd (bijstelling van het moderne begrip opvoeden naar voeden). 

In Floris ende Blancefloer verandert onze lezing van ‘voeden’ in de verzen: 

Nu ghewan die coninc sijn kint / Soe lief ende hi haddet so ghemint, / Dat si peinsden, hi 
ende sijn moeder, / Wien zijt [i.e. het kind] mochten bevelen vroeder./ Si (…) bevalent 
den kerstinen wijf, / Dat sijt soude houden ende voeden (v. 247-53) 

 
met het onmiddellijk hierop volgende ‘Maer men hiet haer des behoeden, / Dat sijt selve en 

soeghde niet. / Men bevalt te soghene ende hiet / Eenre heydenre voestre (…)’ (v. 254-57). 

We herinterpreteren voeden nu als opvoeden (zie ook Cd-rom Middelnederlands, s.v. voeden, 

betek. I, A4) en wel zonder hierbij aan het moderne ‘voeden’ te denken.  

  
Nu ik het in de vorige subparagraaf al heb gehad over het te eten geven van kinderen en later 

(namelijk op p. 68 in hoofdstuk vier) het verzorgende aspect van het grootbrengen zal 

bespreken,53 behandel ik hier het moderne begrip ‘opvoeden’ ofwel: de ouderlijke taak van 

het bijbrengen van godsdienst, ‘dogeden ende (…) vroetscepen’.  

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

                                                 
52 En eveneens op: ‘ende hoe haer dochter [i.e. Yda] met neersticheydt op voede haer kinderen’ (p. 78; N.B. Dit 
deel van het titelkopje sluit niet aan bij de tekst eronder die met geen woord over Yda of haar kinderen rept). 
53 Dit bespreken van het verzorgende aspect is zeer miniem. In het gehele corpus is er over verzorging van 
kinderen maar weinig geschreven. De vaakst voorkomende verzorgende handeling is het warm maken/houden 
van een kind (zie: Historie van den wonderlicken Merlijn, p. 29 en p. 30 en de Vlaamse Aiol, v. 708). 
* Deze uitspraak is van de (‘ontrent’) twaalfjarige Malegijs tot “zijn tante” Oriande die hem samen met haar 
broer Baldaris, “Malegijs’ vader”, opvoedt (zie: Historie van Malegijs, p. 13). 
** De ‘nigromancien’ ‘daer hanget siel ende lijf aen’ zeggen Baldaris en Oriande afzonderlijk van elkaar tegen 
Malegijs om hem ervan te overtuigen dat hij zich op deze leeftijd van deze kunst moet afhouden (p. 13). 

 ‘Ouders helpen haer kinderen om te leeren’*  
 
Iemand die zijn kind niet wil laten leren, kan geen vader of moeder zijn, is de redenering van de 
(‘ontrent’) twaalfjarige Malegijs waarmee hij aan zijn ‘moeye’ Oriande te kennen geeft dat hij niet 
gelooft dat haar broer en ‘meester inder swarter consten’ Baldaris zijn vader is. Een echte vader 
zou zijn kind niet verbieden te leren, zegt de huilende jongen, die zojuist met de hand ‘onder zijn 
wanghen’ geslagen is omdat hij tegen eerdere waarschuwingen in ‘int studoor [van Baldaris] 
gecomen was om te leeren’ over ‘nigromancien’ (= duivelbezwering, toverij) waarvoor hij volgens 
Baldaris ‘noch veel te ionck’ is (Historie van Malegijs, p. 13). Hoewel Malegijs’ gevoel klopt en 
Baldaris niet zijn biologische vader is, is het natuurlijk maar de vraag of “echte” ouders niet 
dezelfde afweging zouden hebben gemaakt en veiligheid** in zo’n geval niet belangrijker zouden 
vinden dan toename van ‘vroetscap’ (= kennis door leren verkregen, Cd-rom Middelnederlands, 
betek. 2b).  
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Wat en hoe brengen ouders hun kroost bij…  

Yda ‘leerde haer soonen in eere ende deuchden in den dienst Godts’ en deed dit met succes 

(Helias ridder metter swane, p. 84). Een devote moeder in Marialegende 213 (cf. 298) ‘plach 

haer kinder te leren ende te raden dat sy onse lieve vrouwe souden dienen ende eren Ende als 

sy in last ende node waren dat sise aenroepen Ende lesen Ave maria.’54 Onderricht op het 

morele en godsdienstige vlak blijkt erg belangrijk. Als de ‘meeste’ ridder uit Marialegende 

195 weet dat hij gaat sterven, beveelt hij zijn zoon aan aan de ridder over wie hij altijd heer 

was ‘ende bat hem dat hi daer toe saghe. ende leren hem [i.e. zijn zoon] duechden’.55 Koning 

Yvorijn bij wie een heidense dief de gestolen baby Vivien brengt, draagt zijn dochter Benfleur 

als plaatsvervangende moeder op ‘dat si tkint op voeden soude ende leeren hem in haer 

gelove’ (Historie van Malegijs, p.11). Over ouders die intellectuele kennis overbrengen, lezen 

we niet tot nauwelijks, dit lijkt vooral een taak waarvoor anderen worden aangesteld.56   

Hoe het ouderlijk onderricht plaatsheeft, is niet overal hetzelfde. Het leren kan op een 

belonende manier plaatsvinden, zoals in het geval van de rijke Spaanse ouders die ‘dicwijle 

soetelijc vermaenden hun dochtertje Marie’ en ‘toghen haer met ghiften alse met appelen oft 

met penninghen dat sij alle daghe soude lesen devotelijc op haer knyen met ghevoudenen 

handen drij rosen cransen’ (Marialeg. 339), maar ook op een terechtwijzende (of bestraffende) 

manier.57 Dat ouders hun kinderen ook nog na hun dertiende dingen blijven bijbrengen en niet 

                                                 
54 Vrijwel hetzelfde lezen we ook in Marialegende 299.    
55 In Marialegende 339 luidt de tweede van de ‘vele goeder leeringhen’ die een ‘doctoer inder godheit’ geeft aan 
Marie een moeder met tien kinderen dat zij ‘haren kinderen ende al haren ghesinde goede seden [moet] leeren’.  
56 En praktische kennis? Hiervan zijn nauwelijks serieuze voorbeelden te vinden. Een zoon van Herijn heeft 
geleerd hoe hij een maaltijd vergiftigt en ‘veninet (-t = het gerecht dat o.m. voor koning Gratien is bedoeld wiens 
positie Herijn ambieert), alse hi hem keerde; / Alsoe alse hem sijn vader leerde / Dedijt ant gerechte saen’ 
(Vlaamse Aiol, v. 1186-88). Van meer belang is een passage eerder in dezelfde tekst waar koning Gratien 
antwoord geeft op Aiols vraag of de ‘twee kinder die [aan Gratiens hof in Venetië] ter maeltijt dien’ (en van wie 
Aiol nog niet weet dat het zijn eigen zonen zijn) met hem mee mogen om mee te strijden in het gevecht om 
Thessaloniki. De repliek van de koning geeft aan hoe hij als vader zou denken: ‘In warendere (= weigerde, Cd-
rom Middelnederlands, s.v. waernen II, betek. I-1) u om gene dinc; / Al haddicse gewonnen met minen live / Bi 
minen wijfliken wive, / Ic ne ontseidse u niet met u te vaerne; / Hen ne steets oec niet te spaerne / Te leerne dat 
ridders toebestaet’ (v. 807-12). 
57 Over bestraffing:  
* de vader van het joodse kind die het na zijn bezoek aan een christelijke kerk in een gloeiende oven werpt (zie 
Marialeg. 177), geeft zijn zoon een straf  zonder opvoedkundige waarde (immers: wanneer de jongen niet vanuit 
een onverwachte hoek beschermd en gered zou zijn, dan zou hij tot as zijn geworden en daarmee geen kans 
krijgen een volgende keer zijn vaders wil te doen);  
* behalve de tik van (vervangend vader) Baldaris (zie het tekstblokje op de vorige pagina) ben ik verder geen 
lijfelijke bestraffingen tegengekomen. Dit is opvallend, aangezien er in veel Middelnederlandse non-fictie wordt 
aangeraden om je kind te slaan. Zo schrijft Jan van Boendale in een hoofdstuk met de titel ‘Hoemen kindre 
houden sal ende wies ionghe liede pleghen selen’ (Der leken spieghel, Boek III, cap. 121, v. 35-40): ‘Die tkint 
heeft inder hoeden / Saelt houden onder der roeden / Dwinghen met bescheedenheden (= redelijkheid) / Ende 
leren alle goede zeden / Die wise salomon seeght dit waert (= woord) / Hi haet sijn kint die de roede spaert’ 
(voor meer illustratie en uitleg zie: Eerenbeemt 1935, p. 66-68, alwaar het zojuist genoemde voorbeeld - anders 
dan op de Cd-rom - in cap. 10 wordt geplaatst). Nu zou je - na het lezen van subparagraaf 2.6.1 hieronder - 
kunnen zeggen dat er binnen mijn corpus ook nauwelijks tot geen (rondom de ouders aanwezige) brutale 
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ophouden met corrigeren bewijzen passages uit Floris ende Blancefloer en de Historie vanden 

vier heemskinderen waarin de moeder van Floris haar veertienjarige berispend leert dat je met 

zelfdoding geen plaatsje in de hemel bemachtigt (v. 1243-62) en koning Karel zijn 

twintigjarige zoon Lodewijc gebiedt te zwijgen, geen commentaar te geven op zijn beslissing, 

niet te treuzelen en zijn neven vriendelijk te groeten (p. 33).58  

 

…en wanneer delegeren zij? 

Naast ouders die hun kind zelf leren wat zij vinden dat het weten moet, treffen we ook een 

flink aantal ouders aan die delen van de opvoeding aan andere mensen of instellingen 

overlaten. De keuze om te delegeren of uit te besteden wordt meestal niet beredeneerd, maar 

hier en daar wel gemotiveerd als beter voor het kind.59 Nooit wordt zij beschreven als 

voortvloeiend uit gemakzucht of handelen uit gewoonte. Degenen die worden aangesteld om 

de ouders in hun opvoeding bij te staan of te vervangen, worden met grote zorg gekozen. 

Keizer Dyoclesiyen uit Van den VII Vroeden van binnen Rome bijvoorbeeld laat de zeven 

wijste mannen van Rome bij hem komen om te solliciteren naar de positie van hoeder en 

onderwijzer van zijn zevenjarige zoon. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
kinderen voorkomen en hiermee kunnen aanvoeren dat ik misschien toevallig juist die teksten heb gekozen 
waarin kinderen geen straf van ouders verdienen. Ik zou met voorzichtigheid een meer boude uitspraak willen 
doen, namelijk: de keuze voor tegenover-ouders-vrij-brave-kinderen in fictie, legende en exempel tegenover vrij 
veel aandacht voor het thema van bestraffing door ouders in non-fictie is in het oog springend. 
58 * Voor het overige wijst Karel zijn zoon overigens niet zozeer terecht, maar herstelt hij wat Lodewijc aanricht 
door diens slachtoffers te compenseren of door instemmend te knikken als deze zichzelf toe-eigenen wat hen 
door Lodewijc is onthouden. 
* Dat ouders bovendien niet stoppen hun ouderlijke macht op hun kind uit te oefenen als diens kindertijd reeds 
voorbij is, blijkt zeer duidelijk uit Marialegende 158. Hierin vertelt een jonge maagd die als kind een visioen zag 
hierover aan haar ouders nadat zij ‘tot horen vruchtbaren iaren was gecomen’. ‘Doe die ouders dit hoorden so 
veronwaerdichden si hem teghen die dochter ende en hadden dat visioen [waarin Maria het meisje vraagt geheel 
zuiver te blijven, CS] in gheenre waerden Ende en wouden daer niet van horen ende bewisende so ghebructen si 
die macht inder dochter mit welker macht die ouders den kinderen boven gaen Ende stonden teghen die 
dochter op Ende voechdense te samen mitten ionghelinc weder si wil of niet en wil. Hoe dicke ende hoe veel 
si dit weder riep ten mochte haer niet helpen Mer sy moste mit dwanc angaen die echtscap des ionghelincs (…)’ 
(met dikdrukkingen van mij, CS). 
59 De ouders van de ‘ionc scolier’ in Marialegende 84 bijvoorbeeld observeren dat hun zoontje ‘so ynnich ende 
devoet was’ en brengen hun kind daarom naar het klooster ‘ende maecter een monic of’. Andere ouders maken 
dezelfde keuze voor hun kind niet zozeer uit het idee dat het past bij het karakter van hun kind, maar omdat zij 
graag zien dat het God dient, het ‘vander boesheiden des werlts niet weten soude’ en het zich daarbij niet om 
wereldse zaken zal gaan bekommeren (zie Marialeg. 76 cf. 346 en 75). 
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2.3.4  Toezien  

Wie puur afgaat op het aantal kinderontvoeringen binnen mijn corpus,60 zou kunnen denken 

dat de ouders of hun plaatsvervangers in de verhalen hun kinderen maar slecht in de gaten 

houden. Dat dit echter veel te kort door de bocht is, bewijzen niet alleen de gevallen waarin de 

ontvoeringen voor de ogen van de ouders plaatshebben,61 maar ook andere tekstplaatsen zoals 

Marialegende 58 die toont dat een jong kind niet gemakkelijk zonder toezicht gelaten wordt. 

In dit exempel moet ‘een guede vrouwe’ naar het veld om haar man eten te brengen zonder 

dat zij een oppas heeft voor haar kind. Om haar taak te vervullen, maar toch haar kind niet 

onbeschermd achter te laten ‘seghende [zij] dat kint ende bevalt maria die moeder gods te 

bewaren mit een Ave maria’. Hiermee redt de moeder haar kind, zoals blijkt als zij terugkeert 

en ‘al dat huus [was] verbrant Ende dat kint stont midden int huus int vier ende hem en deerde 

niet mit allen Want maria onse lieve vrouwe haddet wel bewaert’.  

Iets oudere kinderen worden wel alleen gelaten. Geregeld lezen we dat ze alleen van 

school naar huis lopen, buiten spelen met vriendjes en dwalen door kerken, maar ook hier 

geven de ouders hun waakzaamheid niet geheel op. Zo heeft de vader in Marialegende 177 

wiens joodse kind met christenen naar een kerkmis is geweest, het kind gemist en vraagt hij 

het bij terugkomst ‘waer dattet alden dach hadde gheweest’. De ouders van de ‘scolier’ die 

hun zoontje ‘om bier ende om broet senden’ gaan als hij maar niet thuiskomt, kijken ‘waer dat 

kint so langhe tovede’ (Marialeg. 95) en Oriande ‘quam (…) int contoor, ende gincker in om 

nae Malegijs te sien’ die zij niet meer heeft waargenomen nadat zij haar broer Baldaris in zijn 

berisping van het kind gelijk gaf. 

Ende als si daer in quam ende niemant en sach was si seer bedroeft ende seyde. O 
Malegijs lief wat hebdi ghemaect dat ghy niet en dedet dat ick u riet. Ic wil gaen toonen 
mijn consten, ende besweren die duyvelen datse mi seggen waer Malegijs is. 
(Historie van Malegijs, p. 14-15).62 

 
 
Na twee paragrafen over van alles en nog wat dat er van ouders richting kind vloeit (van een 

koningskroon tot een oplettende blik), is één wel heel belangrijke overdracht nog onbesproken 

gebleven: die van de liefde van ouder tot kind.   

 
                                                 
60 Zoals weergegeven in bijlage drie.  
61 Zoals bij moeder Crisiole en de vaders Aiol, Eustachius en Iechemias het geval is (in resp. de Historie van 
Malegijs, p. 216; de Vlaamse Aiol, v. 631-41; Van sente Eustace, v. 1-16; en de Roman van Iechemias, fragment 
3, v. 1-3). 
62 Dat Malegijs zelf ook verwacht - nee zelfs weet! - dat ze hem thuis zullen missen blijkt uit wat hij zegt  
tegen de heremiet (waar hij even verblijft en toch over duivelbezweringen en toverij leert): ‘ic wil 
vertrecken naer Rootsefluer daer na mi (dat weet ic wel) groot verlangen is want men niet en weet waer ic 
ben, aldus uwen orlof’ (Malegijs, p. 15). 



 37 

2.4  Ouderliefde 

De ouders van Floris houden van hun kind, dat zij ook wel met ‘minne’ aanspreken, ‘ghelijc 

haers selfs lijf’ (Floris ende Blancefloer, v. 299, 1559 en 251), keizer Dyoclesiyen houdt van 

zijn zoon ‘met alre herten (…) / Boven alle creaturen’ (Van den VII Vroeden van binnen 

Rome, v. 428-29), zoals ook koning Karel zijn zoon Lodewijc ‘voer alle de werlt minde’ 

(Historie vanden vier heemskinderen, p. 159), en… zij zijn niet de enige bij wie de liefde voor 

hun kind van de pagina’s afspat. Vooral bij geboorte, verlies en wederzien van een kind blijkt 

de liefde vaak in grootse blijdschap en intens verdriet.  

 ‘Seer verblijt’ (var. ‘seer blijde’) is een veelgehoorde formulering die de emotie 

aangeeft bij ouders als zij horen dat er een kind op komst is of is geboren (zie Marialeg. 170 

en Helias ridder metter swane, p. 9 resp. Historie van Jan van Beverley, p. 27 en Historie van 

Malegijs, p. 4). God of ‘Mamet’ (lees: Mohammed) worden gedankt voor hun gratie (Historie 

van Malegijs, p. 4 en 303) en heidenkoning Putiblas ‘beloofde (…) dat hi ter eeren van 

Mamet een gulden beelt soude laten maken, ende een nieuwe sacrificie soude laten doen’. 

Putiblas wil meteen zijn kind zien en als hij het bekijkt ‘greept in zijn armen, ende custet seer 

vriendelijcken’ (Malegijs, p. 303-04). 

 Ouders die het omgekeerde meemaken en een kind verliezen in plaats van krijgen, 

weten zich geen raad. Esmoreits neef Robbrecht die het plan heeft opgevat om zijn kleine 

neefje te doden, schat in dat zijn oom en tante mogelijk ‘daer omme ontsinnen’ zouden (= hun 

verstand verliezen, uitzinnig worden) en hij zit niet ver van de waarheid. Als Esmoreits vader 

heeft opgemerkt dat zijn zoon is verdwenen zegt hij: ‘Mi dunct dat mi mijn herte sal breken / 

Van groten rouwe die mi gaet an’ (Esmoreit, v. 294-295) en wanneer hij tegenover Robbrecht 

staat, lamenteert hij:  

Van rouwen benic alsoe ghequelt, / Dat ic duchte dat mi mijn herte sal scoeren: / Mijn 
scoene kint hebbic verloren, / Esmoreyt den sone mijn! / Ay, ic en mochte niet droever sijn, 
/ Al haddic verloren in dier ghelijc / Mijn goet ende oec mijn conincrijc, / Daer omme en 
woudic droeven twint (= volstrekt niet), / Haddic behouden mijn scoene kint. / Ay mi! ay 
mi! den bitteren rouwe, / Die ic nu lide ende oec mijn vrouwe! / Ic duchte, het sal mi costen 
dlijf / Ochte mijn vrouwe, dat edel wijf; / Si heeften rouwe int herte soe groet. / Mi dunct, 
ic ware mi liever doot / Dan ic soude liden dit torment. (v. 298-313) 

 
Verdriet en radeloosheid liggen dicht bij elkaar. Vader Eustace die ‘wantroest hem seluen 

sere’ als hij ziet dat het kind dat hij zojuist de rivier overbracht, wordt meegenomen door een 

leeuw, slaat zichzelf, wringt zijn handen, trekt aan zijn haar en ‘dreef harde groet mesbaer’ als 

hij het andere kind dat hij de rivier wil overzetten ziet wegstelen door een wolf.63 Hij wil 

                                                 
63 Ook van de ouders van Floris lezen we dat zij ‘haer hande wringen ende sliten haer haer’ als hun veertienjarige 
zoon op zoek gaat naar zijn geliefde Blancefloer (Floris ende Blancefloer, v. 1581).  
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zichzelf het liefst in de rivier verdrinken, maar God zendt hem zijn gratie. Eenmaal op de kant 

weet hij niet welke richting hij uit moet of wat hij moet ondernemen (Van sente Eustace, v. 4-

67), zoals eveneens Buevijn en Druwane ‘en [weten] van drucke wat bedriven’ als hun 

pasgeboren tweeling is ontvoerd (Historie van Malegijs, p. 9) en ook Iechemias niet weet wat 

te doen wanneer hij ziet dat zijn kinderen worden meegenomen door een wolvenpaar. Als de 

laatste probeert zijn kinderen terug te winnen door de wolven een alternatief voorstel te doen, 

lijkt zijn paniek zelfs door te klinken in een gebruikt, maar vast onbedoeld woord… 

hi riep dicke ha ha ha / ende liep den woluen na / laet hier die kinder beide gader / ende 
scoert mi ic bin hoer vader / ende laet mi steruen metten kinden  
(Roman van Iechemias fragment 3, v. 5-9; dikdrukking van mij, CS, om aan te geven dat 
‘met’ niet de bedoeling zal zijn geweest, maar wel: ‘in plaats van’)64  

 
 Het weerzien levert vreugde. Uitingen van blijdschap zoals we die bij de geboorte 

vernemen, zien we hier terug. God wordt weer gedankt (Malegijs, p. 191; Esmoreit, v. 646-

47) en de kinderen gekust en omhelsd (Helias ridder metter swane, p. 55). Iets minder in de 

lijn der verwachting misschien zijn enkele overeenkomsten in gevoel(s-uitingen) bij het 

weerzien en het verliezen van een kind. Zo horen we Esmoreits moeder bij terugkomst van 

haar zoon zeggen dat haar ‘herte mochte wel van vrouden breken’ (Esmoreit, v. 651, vgl. de 

uitspraak van haar man, supra) en ‘viel’ de Armeense koningin ‘van haer selven’ als zij van 

haar man te horen krijgt dat hun zoon ‘[haar] troost [haar] toeverlaet’ is verdwenen, maar valt 

zij ook ‘in onmachte van haer selven’ als ze haar kind weer terug ziet (Historie van Malegijs, 

p. 188 resp. 191). Ach, ook wij “modernen” kennen tranen van verdriet en tranen van 

blijdschap.65 

 

De conclusie uit de voorgaande schare blijde en verdrietige ouders kan niet anders zijn dan 

dat ouders zielsveel van hun kinderen houden. Doen alle ouders dit? Even veel, 

onvoorwaardelijk en onvergelijkbaar? In de volgende vier paragrafen leg ik de ouderliefde 

onder de loep: ik zal haar kritischer bekijken en meer nuanceren.  

 

                                                 
64 Of is het ‘met’ misschien niet meer dan gewoon een schrijvers- of kopiistenfoutje?  
65 Natuurlijk blijkt ook buiten de beschreven momenten van komen en weggaan, de liefde van ouder tot kind. 
Zowel uit de trots van waaruit graaf Eustachius ertoe zal zijn gekomen om zijn zonen te tonen aan zeer verheven 
heren nadat zij op een Pinksterdag bijeenkwamen ‘om een tractaet aengaende den lande’ (Helias ridder metter 
swane, p. 77), als uit de som geld die vader Oriant aan heremiet Helias geeft voor ‘een kercke, ter eeren Gods in 
ghedenckenisse van de kinderen [i.e. de zevenling van hem en Beatris] die daer op ghevoet waren’ (idem, p. 46). 
Zowel uit de zorgen van keizer Dyoclesiyen over het niet kunnen spreken van zijn enige zoon (Van den VII 
Vroeden van binnen Rome, v. 430-35), als uit die van de moeder van de Hongaarse kroonprins die de geneesheer 
haar schandelijke geheim onthult omdat zij haar zoons genezing  niet in de weg wil staan (idem, v. 1053-77, zie 
ook p. 24). Er zijn voorbeelden te over. 
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2.4.1  Eigen kind opzij, andermans kind erbij?     

‘Bi mijnre trouwe, / Ic sal bewaren die ioncfrouwe / Recht of si waer mijn eyghen kynt’… 

‘Ic sal u houden oft ghi mijn natuerlijcke dochter waert’… 

‘Als dit die coninc hoerde ontfinc hise met bliscap oft sijn kinderen hadden geweest’.66  

Zinnen als deze geven aan dat de band van ouder met eigen kind als iets extra speciaals wordt 

gezien, ze veronderstellen dat men op eigen kinderen het allerbest past en deze het meest 

liefheeft. Als iemand andermans kind gelijk behandelt of evenveel liefheeft als het eigen kind 

dan mag het eerste kind zich gelukkig prijzen. 

 Twee van zulke kinderen die zich mogen verheugen over iemand die als een ouder om 

hen geeft, zijn het koningskind Floris in Floris ende Blancefloer en de zoon van de gestorven 

‘drossaet’ in Marialegende 154. Van Blancefloers moeder die behalve voor haar eigen kind 

ook de zorg draagt voor Floris, wordt geschreven:  

Soe lief had sise beide ghewonnen, / Dat wi ghelesen niet en connen, / Na dien datmen 
ghescreven vint, / Welc si hadde meest ghemint, / Soe haer dochter, soe des conincs zone.  
(Floris ende Blancefloer, v. 265-69) 

 
De Egyptische koning in Marialegende 154 bewijst zijn vriendschap aan zowel zijn eigen 

kind als aan het kind voor wie hij zorgt vanaf het moment dat diens vader de ‘drossaet’ stierf. 

Opvallend nu is dat beide liefhebbende verzorgers in de teksten een tegenpool hebben met 

wie het niet goed afloopt. Fenus, de vader van Floris, wil om zijn eigen zoon te beschermen 

tegen de liefde van de onedele en christelijke Blancefloer, tot twee keer toe Blancefloer 

onthoofden (v. 392 en 563), maar moet uiteindelijk met lede ogen toezien hoe hij zijn zoon 

kwijtraakt als deze een risicovolle reis begint om Blancefloer, die is verkocht, terug te vinden. 

De leermeester van de twee jongens uit de Marialegende die het niet goed kan verdragen dat 

de koning bij ieder afscheid beide kinderen vriendelijk kust - ‘want het dochte hem ontamelic 

wesen dat hi des drossaets kint dede gelijc sijn eyghen kint’ - zal in zijn eigen valkuil vallen 

en sterven.67   

                                                 
66 Zie achtereenvolgens: Denensage, v. 165-67, Historie van Malegijs, p. 48 en Historie vanden vier 
heemskinderen, p. 61. Ook zinnen die omgekeerd zeggen hoe speciaal een ouder voor een kind is, kwam ik  
tegen, zij het alleen over de vader: 

• ‘Die van Nerboene en wilden niet sparen noch wiken: si wouden sterven of hem verweren. Si vochten 
alle gader met enen stouten moede oft Aymijn haer vader had geweest’ (Historie vanden vier 
heemskinderen, p. 13); 

• ‘wildi mi de roetse geven, ic ende mijne broeders sullen u al ons leven dienen gelijc of ghi onse vader 
waert’ (Idem, p. 64). 

67 Zie voor een meer uitgebreide toelichting op dit verhaal: hoofdstuk vijf op p. 74.  
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 Zowel Blancefloer als de Egyptische koningszoon delen de liefde van hun moeder 

respectievelijk vader met het kind dat ook zij bijzonder liefhebben, maar komen desondanks 

niets te kort. Het jonge visserskind dat naar zijn vader Tierijn heet, moet wel iets opgeven… 

 Als visser Tierijn thuiskomt nadat hij de twee kindertjes van Aiol en Johane van 

verdrinking heeft gered, stelt hij voor om met z’n allen van hun woonplaats weg te trekken. 

Wanneer Macharijs lucht zou krijgen van zijn daad immers, zou vast hun ‘allen dlijf 

genomen’ worden. Zijn vrouw antwoordt:  

Ic soude mi eer uten lande doen, / Wullen (= in een wollen pelgrimskleed, boetgewaad, 
gehuld) ende sonder scoen, / Ende laten mijn kint altemale (= geheel en al), / Eer ic dese 
jonghe smale (= kleinen) / Liete verderven bi miere trouwe. / Onse here ende onse 
vrouwe [i.e. Christus en Maria] / Souden ons eeschen haer kerstenheit (= doop, Cd-rom 
Middelnederlands, s.v. kerstijnheit, betek.1). 
(Vlaamse Aiol, v. 732-38) 
 

De impact van Aiols kinderen op het vissersgezin blijkt buitengewoon groot. Niet alleen 

besluiten de ouders met hun zoon en de opgeviste jongens van Lausanne naar Venetië te 

verhuizen om mogelijke wraakacties van een boze Macharijs uit de weg te gaan en hun aller 

veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen, maar ook wordt het visserskind van de borst 

genomen: ‘Haer kint was wel naer / Out derdalf (= anderhalf) jaer: / Dat spaende si ende 

soechde dander twee’ (v. 746-48). Dat bij Tierijn en zijn vrouw de prioriteit van het doopsel 

de leidraad is geworden bij iedere beslissing blijkt uit alles. De vissersvrouw ‘was 

godevruchtech sere’ (v. 712) en weet dat God en Maria van haar en haar man verlangen dat 

zij beide kleintjes dopen. Zelfs als zij zich voor het imaginaire dilemma zou zien gesteld om 

te kiezen tussen haar eigen zoon of het doopsel van het kroost van Aiol, dan zou ze het wel 

weten en haar eigen kind ‘altemale’ verlaten.  

 

2.4.2  Om God je kind verlaten?   

In bijlage drie ‘Ouderloos opgroeien en… groot worden met minder ingrijpende 

ouderabsentie’ staat een overzicht van alle kinderen in mijn corpus die één of beide ouders 

een tijd moeten missen. De oorzaak van de uren, dagen of jaren zonder een vader en/of 

moeder ligt vaak buiten de invloedsfeer van de ouder: het kind wordt ontvoerd, een ouder 

overlijdt, wordt meegenomen of verkocht. Andere ouderloze tijd komt voort uit een bewuste 

keuze om het educatieve en/of het zorgbiedende deel van de opvoeding te delegeren. 

Daarnaast moeten vaders soms strijden of inkomsten genereren en spelen kinderen 

buitenshuis. Tot dusver geen onverantwoordelijke ouders met een gebrekkige liefde voor hun 

kind, maar dan… zien we toch wel degelijk ouders die dit etiket wellicht wel verdienen: 
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sommige ouders namelijk verlaten hun kinderen zonder naar hen terug te keren. De hertog uit 

Marialegende 170, Reynout, Helias en de man van Beatrijs laten hun kind achter bij hun 

vrouwen, Beatrijs doet dit bij een weduwe die haar voor een aantal dagen en nachten 

onderdak verleent.68  

 In een aantal gevallen wordt het vertrek bondig weergegeven. Dit is bijvoorbeeld zo bij 

Beatrijs’ man (Beatrijs, v. 425-30) en de hertog van wie slechts wordt vermeld dat hij 

‘ghesonde (…) sijn kint’ (= hem heil wenste). Over Reynout lezen we dat hij heimelijk 

weggaat: onaangekondigd, ’s nachts, zonder afscheid te nemen. Voordat hij vertrekt, heeft hij 

overdag wel eerst nog zijn twee zonen begiftigd, zodat ‘elck wiste, of hi te manne quaem, wat 

hi hebben soude’ (Historie vanden vier heemskinderen, p. 185-86). Zeer uitgebreid lezen we 

over het afscheid van zowel Helias als Beatrijs. We vernemen dat de eerste van keizer Otto 

vraagt om als een vader te zijn voor zijn dochter Yda69 en dat Beatrijs haar kinderen 

toevertrouwt aan God (Beatrijs, v. 773-75). Daarbij lezen we eveneens hoe groot het verdriet 

is van zowel de verlaters als de verlatenen.70  

 De liefde van de ouder voor het kind is bij het merendeel van de vertrekkende ouders 

geenszins bekoeld. Alleen bij de man van Beatrijs kun je je afvragen hoe onvoorwaardelijk 

deze is geweest. Als de armoede tussen hem en zijn vrouw in komt te staan en hij vertrekt 

tegen zijn beloftes van trouw in, wordt met geen woord gesproken over de kinderfactor die op 

zijn besluit van invloed zou kunnen zijn (Beatrijs, v. 425-30). Wanneer Beatrijs zelf zo’n 

zeven jaar later haar twee zonen vaarwel zegt, doet zij dit alleen uit pure noodzaak. Drie 

                                                 
68 Koning Jonathas verlaat zijn kinderen zonder bij hen terug te keren, maar past niet in het rijtje. Anders dan de 
in deze subparagraaf genoemde personages namelijk, kiest Jonathas er niet voor om voor altijd bij zijn gezin weg 
te blijven. De reden van Jonathas’ vertrek is, dat hij Eglentines zus Rosafiere wil opzoeken, zoals afgesproken 
zeven jaar nadat hij afscheid van haar nam. Hij wil Rosafiere, die hij zal vinden in Venetië, terugbrengen naar 
het klooster nadat zij - geheel volgens de profetie van de engel die Maria stuurde - zeven jaar in zonde heeft 
geleefd na de verkrachting door haar eigen vader (en een onwerkelijk lange zwangerschap). Bij Jonathas’ 
terugkeer naar zijn echtgenote Eglentine zijn alle drie hun kinderen overleden (zie Jonathas ende Rosafiere, v. 
1106-07 waarin Maria tot Jonathas zegt: ‘u kinderen allen drie / Heb ic in hemelricke met my’ of in een variant: 
‘Ende dijn kinderen alle drie / Doer uwe duecht sijn sij met mie’, zie Roman van Jonathas ende Rosafiere, 2e 
ingang, v. 133-34; dikdrukkking van mij, CS).  
69 Voordat Helias naar de keizer in Nijmegen gaat, vraagt hij zijn vrienden te passen op het hertogdom ‘Billoen’ 
met zijn vrouw en dochter. Tegen keizer Otto zegt hij: ‘ick vertijde (= doe… afstand van) het hertochdom van 
Billoen, want dat en sal ic niet meer besitten, want ic moet weder keeren ten lande daer ick af quam, dus bevele 
ic u mijn dochter, ende geefse u over als u dochter, ende ick bid uwer goedertierenheyt dat ghy haer wilt sijn een 
vader, ende vrient, ende wiltse houwen als den tijdt is na uwer belieften, gelijck als ghy gheweest zijt een sake (= 
bewerker) van onsen houwelijck [i.e. dat van hem en Clarisse], ende houdtse onder u beschermen, in vryheyt van 
haren lande, want ic en sal niet weder keeren’ (Helias ridder metter swane, p. 72).  
70 Beatrijs die in een liefdevol gebaar haar slapende kinderen met haar wereldse kledij toedekt en haar kinderen 
kust, ‘gaet (…) met groten weene / Ten cloester waert, moeder eene (= moederziel alleen)’ (v. 787-88). Van haar 
kinderen zegt de verteller: ‘In can u niet vergronden (= uitleggen), / Doen si haer moeder [de volgende ochtend] 
niet en vonden, / Wat groter rouwe datsi dreven.’ (v. 871-73). Helias is ‘droeflijck weenende’ als hij opstaat op 
de dag van zijn vertrek (p. 71); en ook Yda en haar moeder Clarisse huilen (evenals ‘de edele [in ‘Billoen’] (…) 
om dat hy achter liet sijn wijf ende kint dat jammer was om sien’ (p. 71-73)). 
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nachten op rij hoort zij in een visioen van een bode van Maria dat zij terug moet keren naar 

het klooster waaruit zij veertien jaar eerder vertrokken was om met haar lief te leven. Beatrijs 

kan haar functie van kosteres oppakken zonder zich de woede van haar mede-nonnen op de 

hals te halen, want Maria heeft haar al die jaren waargenomen zonder dat iemand merkte dat 

Beatrijs elders verkeerde. Om ‘al tgoet dat Rome heeft binnen’ zou Beatrijs haar kinderen niet 

hebben verlaten, maar nu moet zij ingaan op wat Maria van haar verlangt (v. 667-788).  

 Ook Helias vertrekt ‘by nootsaecke’, want ook voor hem is in de hemel een andere 

toekomst uitgestippeld. De keizer die hem aanvankelijk om zijn vertrek berispte met:  

ghy hebt my eenen grooten eet gedaen ende behoort dien te volbrengen, ende u huysvrou 
te laten is tegen Godt ende de liefde, ende hier is u dochter Yda, [ghy] soudet haers met 
recht ontfermen  
(Helias ridder metter swane, p. 73) 

 
zal na Helias’ antwoord overtuigd zijn: ‘om de wille Godts te doen soo en wil icker niet tegen 

seggen’.71  

 Zowel de hertog uit Marialegende 170 als Reynout ten slotte zien zelf in dat ze een ander 

leven moeten leiden. De eerste besluit dat hij zijn kind niet tussen hem en God moet laten 

inkomen. Het kind op wie hij en zijn vrouw zolang gewacht hadden en om wie zij Maria ‘mit 

groter naernsticheit’ hadden gebeden wordt door zijn vader zozeer bemind ‘dat hi mitter 

lieften des kints verlaeude vander lieften gods’. Omdat hij  

ghevoelde sijn achterdeel (= nadeel) inder graciën gods ende vermynderinghe sijnre 
devociën So was hi in hem selven denckende als dat hi woude gaen inder woestinen Ende 
dienen gode onbecommert ende minnen hem boven al dat inder werlt waer.   

 
Reynout zweert na de dramatische dood van zijn paard Beyaert dat hij nooit meer op een 

paard rijden zal, ‘oft sporen spannen oft swaert gorden’. Hij bedenkt dat hij heremiet wil 

worden en meteen daarna: dat hij eerst naar zijn huis zal gaan om zijn kinderen bezittingen te 

                                                 
71 Helias’  besluit om te vertrekken valt nadat zijn vrouw hem voor een tweede keer heeft gevraagd naar zijn 
afkomst, iets dat hij haar bij de eerste keer nadrukkelijk verbood nogmaals te doen ‘oft hy soude van haer 
scheyden’. De ongehoorzaamheid van Clarisse (die de keizer overigens alleen van Clarisse zelf te horen krijgt) is 
echter niet de reden dat de keizer met Helias’ vertrek instemt. Mijns inziens is hij overtuigd door de komst van 
de zwaan die op Helias wacht, wiens komst ook Helias zelf doet voelen dat God vindt dat het tijd is voor een 
nieuwe stap in zijn bestemmingsplan (vgl. het moment dat de zwaanbroeder op Helias wachtte om hem van zijn 
koninkrijk Lillevoort naar Nijmegen te leiden, p. 58-61. Zoals God destijds zorgde dat de zwaan ‘ghelijde het 
schip van riviere tot riviere ter plaetsen die van Godt gheordineert was om te hebben een wijf [i.e. Clarisse] van 
welcke soude komen een schoon dochter [i.e. Yda] die soude voortbrengen drie sonen waer af dan gesterckt 
soude worden 't kersten gelove, waer af de eerste was Godevaert van Billoen, die daer na soude verkrijgen ende 
besitten 't konincrijck vanden H. lande van Jerusalem. De tweede broeder was Boudewijn die dat selfde 
koninckrijck soude besitten nae hem, de derde was Eustachius (…)’, zo is het nu tijd dat de laatste zwaanbroeder 
van Helias zijn menselijke gedaante terugkrijgt, waarna Helias kan intreden in het klooster).  
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geven (p. 185). Zijn beslissing is er duidelijk een tegen het wereldlijke leven en voor het 

godgewijde. Met zijn kinderen is hij nog altijd begaan.72 

 

2.4.3  Je eigen kind doden?  

Je eigen kind van de borst nemen omdat er belangrijke doopsels op het spel staan, of je kind 

verlaten omdat je God of Maria niet wilt teleurstellen, is van een andere orde dan je van je 

kind te verwijderen omdat je relatie geen stand hield in barre tijden. Dit laatste op zijn beurt is 

weer onvergelijkbaar met de situatie waarin je een wig laat drijven tussen jou en je kind en je 

kind vanuit wrokgevoelens ‘te verdrenkene’ zendt ‘om quite daeraf te sine’. Tabel twee geeft 

een overzicht van de ouders die hun kinderen de dood bezorgen (of: zouden hebben bezorgd 

als zij niet vanuit andere hoeken gered zouden zijn).  

 
welke ouder bezorgt  
zijn/haar kind de dood of 
zou de dood van zijn/haar 
kind op zijn/haar geweten 
hebben als het kind niet 
zou zijn geholpen door 
anderen  

wat leidt (bijna) tot de dood van het 
kind 

wat is de precieze schade 
of zou het schadelijk 
gevolg geweest hebben 
kunnen zijn 

Garijn, de vader van de 
jongen die de taal der dieren 
verstaat en later koning zal 
worden  
uit: exempel 15 uit Van den 
VII Vroeden van binnen 
Rome, v. 4094-4140  

de afgunst en wrok die Garijn jegens zijn 
zoon koestert als deze zijn vader vertelt 
wat de twee kraaien boven zijn hoofd 
roepen (‘Die sone seide: "Ic segt u / Die 
vogele seggen, vader mijn / Dat ic so 
vorbaer voer u sal sijn, / Dat ghi waert 
blide dat ghi mocht staen / Neven mi, daer 
ic mine hande sal dwaen, / Ende op te 
houden mine mouwen; (…)’ waarop de 
vader antwoordt: ‘"Des en wert niet, so 
mine ogen!" (…) "het sal bliven. / Boven 
mi soutu niet cliven, / No vorbare man sijn 
dan ic"’) 

verdrinking  
(d.w.z. als het kind niet door een 
visser zou zijn opgevist) 

koning Fragius van Pruysen 
uit: Historie van Malegijs, p. 
162-170 

het wonderlijke uiterlijk van de 
koningszoon: het kind is half hond, half 
mens. Het advies van Fragius’ heren luidt: 
vrouw en kind moeten worden verbrand. 
Als Oriande de koningin te hulp schiet en 
het gezelschap uitlegt hoe een kind als dit 
ter wereld kan komen, overtuigt zij slechts 
één van de heren. De koning zegt haar dan: 
‘Vrouwe ic wil wel geloven dat die saken 
wel mogen gescien, also ghi segt, maer 
tmeeste deel der heren vanden lande willen 

verbranding 
(d.w.z. als God Oriandes gebed 
niet had verhoord en het 
koningskind niet een volmaakt 
lichaam zou hebben geschonken) 

                                                 
72 Dit blijkt ook uit de prachtige scène waarin hij zijn oudste zoon Aymerijn - inmiddels kind af - onverwacht 
nog één keer ziet (p. 197-200). N.B. Opnieuw zal hij - even na hun ontmoeting  - heimelijk in de nacht 
vertrekken. Hij ziet dat het zijn kind goed gaat.  
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haer doot hebben, hoe sal ict dan maken’ 
de joodse vader uit: 
Marialeg. 177 (cf. 282) 

de grote woede van de vader over het 
verhaal van zijn zoon die op zijn vraag 
waar hij die dag geweest is, antwoordt: ‘ic 
hebbe geweest mitten kersten inder kerken 
Ende ic hebbe ghesien die scone maghet 
die ihesus droech Ende ic hebbe oec mede 
ontfanghen horen soen in mi mitten 
anderen kersten’ 

verbranding in een gloeiende 
oven  
(d.w.z. als het kind niet zou zijn 
beschut door de mantel van 
Maria die bij het kind in de oven 
was)   

de moeder uit: Marialeg. 125 de vervloeking van het nog ongeboren 
kind door de moeder. Uit kwaadheid op 
haar echtgenoot omdat hij hun 
gezamenlijke gelofte van kuisheid tegen 
haar wil in verbreekt, zegt ze: ‘Die duvel 
moet die vrucht hebben die hier van 
ghemaect wort’ 

een verblijf in de hel vanaf het 
vijftiende levensjaar 
(d.w.z. als Maria niet ter redding 
zou zijn gekomen) 

Agnes uit: Marialeg. 132 Agnes’ ingaan op het advies van de duivel 
in monniksgedaante dat luidt: ‘Alre liefste 
nicht op dattu overmits dit kint mit dinen 
vader ende mit dinen gheslachte niet te 
scande en wortste so werpt dat kint int 
water want blijftet levendich so en macht 
gheen sins verholen bliven’  

verdrinking 
 

de koningin uit: Marialeg. 
156 

dit wordt niet in woorden gevat, maar is 
niet moeilijk te bedenken (in lijn met 
Marialeg. 132 en 170): de angstige en 
verdrietige gedachte aan de schande die 
het kind - dat zij van haar zoon kreeg - 
haar zou geven als het bij anderen bekend 
zou worden dat zij haar eigen zoon besliep 
(wat gebeurde ‘overmits becoringhe des 
viants’)  

de dood 
 

de hertogin ‘van Borbom’ 
uit: Marialeg. 170 

het ‘ingheven des viants’ ofwel de 
inblazing van de duivel die de hertogin 
eerder ook bekoorde tot het beslapen van 
haar eigen zoon voor wie zij een dwaze 
liefde was gaan koesteren  
(door de zwangerschap werd zij ‘seer 
mistroestich ende duchte der scanden’)  
 
 

de dood zonder het kind eerst te 
dopen* 
 * Ook Agnes en de koningin uit 
Marialeg. 132 resp. 156 hebben hun 
kind ongedoopt gedood (lees in 156: 
‘Ende doe si dat kint hadde ghebaert 
so dode sijt rechtevoerts’), maar in 
deze gevallen wordt dit niet 
aangekaart: er worden aan het niet 
dopen geen woorden besteed   

een moeder in Helias 
ridder metter swane op p. 
28 

dit staat niet in het verhaal weergegeven de dood 

Tabel 2: Ouders die geen goed doen   
 

Dat de ouders in de tabel verkeerd zitten, blijkt in iedere tekst uit hoe andere personages op de 

handelingen reageren, uit de spijt en het verdriet van de bewuste ouder over zijn of haar eigen 

gedrag, uit oordelen van de verteller (‘als si dit yammerlike werc hadde ghedaen’) en/of uit de 

straf die de ouder ondergaat voor zijn/haar misdaad. Terwijl we van Garijn en zijn vrouw niet 
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weten hoe het hen verder vergaat,73 lezen we dat het met het merendeel goed komt. Een 

dankbare koning Fragius laat zich met zijn vrouw, zoon en alle Pruisen tot christenen dopen, 

de moeder wier zoon even in de hel verkeerde krijgt haar kind terug (Marialeg. 125)74 en 

Agnes, de hertogin en de koningin uit Marialegenden 132, 170 en 156 worden geholpen door 

Maria (die overigens bij de laatste wel erg veel moeite moet doen om haar daar te krijgen 

waar zij haar hebben wil, namelijk bij het biechten van haar ‘grote sonde’). En de joodse 

vader die zijn kind in de gloeiende oven werpt? Voor hem is er een “happy end” in de lange 

versie van Marialegende 177 (toen hij het Mariamirakel zag en hoorde beschrijven door zijn 

kind ‘viel hi neder op sijn knyen ende aenbede die moeder gods Ende hi wert kersten 

gemaect’), maar hem wacht een ongelukkig eind in de meer beknopte variant waar ‘die vader 

inden oven gheworpen was ende verbornt’. De enige andere ongelukkige afloop is er voor de 

moeder in Helias ridder metter swane, over wie niet meer wordt verteld dan dat men haar zou 

‘verbernen by recht om dat zy haer kint gedoot had’. Jager Savari en zijn zeven metgezellen 

die onderweg in een dorp een grote oploop bemerken en horen over de aanstaande 

verbranding en de reden voor de bestraffing, zien hierna af van hun opdracht om de zevenling 

van Oriant en Beatris te doden. In de woorden van Savari:  

ziet hier eenen goeden spiegel voor ons, want men gaet verbernen dit wijf, om datse haer 
kindt ghedoot heeft, wat oordeel souden wy verbeyden, dooden wy de seven kinderen die 
ick int bosch vonden heb, hebbende elc een silveren keten aen den hals, maer 
vermaledijdt moet hy zijn van Godt die hun eenich quaet doen sal 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                 
73 Als Garijn en zijn vrouw in het land komen wonen waar hun opgegroeide zoon nu koning is, zendt de zoon 
aan zijn ouders de boodschap dat de koning bij hen wil komen eten. De ouders zijn hierover erg verheugd, 
‘nochtan en wist hare geen das / Dat hare soen was de coninc; / Si ne peinsden niet om oude dinc, / Die hem te 
voren was gesciet’ (v. 4291-94). Als precies gebeurt wat de kraaien hebben voorspeld en de koning zijn ouders 
op barse toon zegt: ‘Ic ben dien ghi daet werpen in de zee’ (v. 4330), weten zij niet meer wat zij moeten zeggen: 
‘Tebarentert waren si sere’ (v. 4332) (let wel: ‘tebarentert’ kan zowel verslagen, van streek betekenen alsook in 
de war, verlegen of verwonderd). Dan is het exempel verteld door de zoon van keizer Dyoclesiyen ten einde… 
en horen we alleen nog de reactie van keizer Dyoclesiyen die niet wil zijn zoals Garijn (v. 4492-96). 
74 Al heeft zij niet meer gedaan dan erg verdrietig zijn vanaf het moment dat haar kind twaalf is en de duivel 
aankondigt dat hij haar zoon op zijn vijftiende zal afhalen. De zoon stelt a.h.w. zijn eigen redding in werking. Hij 
vraagt waarom zijn moeder steeds schreit als zij hem ziet, waarop zij hem haar verhaal doet. De jongen reist dan  
naar de paus, waarna hij hulp krijgt van een heremiet-priester. Deze draagt op de dag dat de jongen door de 
duivel gehaald zal worden een mis op waarin hij Maria om haar hulp vraagt en deze ook krijgt. De vervloekte 
zoon weet zichzelf aldus beter te beschermen dan zijn moeder!  

Geen voorrang voor het ‘vorekint’  
 
De ouders van de heilige Waernere ‘tegader leefden in huweleke / Ende nochtanne onwetteleke / 
Daer de heleghe kerke bi was bedroghen’, maar op een zekere dag na de geboorte en de doop van 
hun zoon oppert de vader het plan om hun zondig leven op te biechten en raad te vragen aan de 
bisschop over hoe zij tot een zuiver leven kunnen geraken. Na grondig onderzoek en navragen van 
de geestelijk vader ‘ondervant hi sonder wanc / Dat si te naer waren belanc (= te nauw verwant)’.  
Hij doet het paar uiteengaan en ‘elken gaf hi in ghods name / Orlof te hvwene dart hem bequame’.
O, hoe slecht pakt de scheiding van zijn ouders uit voor Waernere:                                             
                                                                                                                                                     ► 
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2.4.4  Verdriet met (andere) mate(n)?    

In het voorgaande hebben we gezien hoe verschillende zaken bij sommige ouders tussen hen 

en hun kind in komen te staan. Daarbij lijkt soms - hetzij voor langer en altijd, hetzij in een 

flits met daarna spijt - de liefde voor het kind volledig overschaduwd te worden. Andere keren  

weegt de liefde van de ouder voor het kind minder zwaar dan datgene waarmee deze 

“concurreert” op de figuurlijke weegschaal van vaders en moeders. Zo ‘verwan’ bij Agnes uit 

Marialegende 132 ‘in groten strijt hoors ghemoets’ na veel verdriet en met aanmoediging van 

de duivel uiteindelijk ‘die scaemte dat moederlike herte’. De liefde van de moeder voor haar 

kind is daarmee niet afwezig, maar wel (althans voor een moment) te licht om verdrinking 

van het kind te voorkomen.  

In deze subparagraaf kijk ik naar twee gevallen waar de beschrijving van het verdriet 

van een ouder om een kind de moderne lezer zal verbazen. In Marialegende 82 (cf. 307) 

vermoordt een broer van een heer diens zoontje terwijl het bij de eerbare vrouw slaapt die 

door de ouders verantwoordelijk is gesteld voor zijn opvoeding. Door het mes in de hand van 

de slapende vrouw te plaatsen lijkt het net of zij de moordenaar is. De ridder hoopt zo de 

vrouw die ‘en woude sinen wille niet doen’ kritiekloos te mogen doden, maar het loopt 

anders. ‘Seer bedroeft’ zijn de ouders ‘ende weenden seer’, maar de vader van de dode  

seide (…) hi en woudese niet ghedoot hebben Want hoe dat gesciet was si was een eerbaer 
vrouwe Mer hi gheboet sijn knapen datmen die vrouwe soude setten in een scip ende 
voerense over dat meer Op dat si nymmermeer en quame voor sinen oghen. 

 
Als Maria de eerbare vrouw - die eigenlijk de keizerin van Rome is - later met een trucje helpt 

om anderen haar onschuld aan te tonen en de vader van het vermoorde kind op deze manier 

Alse si aldus waren versceden / Ende elc haerre van hem beden / Ghehvwet was na 
sijn ghevoech / Ende ander kinder elc hadde ghenoch / So staec si van hem 
waerneren saen (= zij stootten Waernere snel van zich af) / Ende dadent siere straten 
gaen / Ende beghaerdens niet lude no stille / Want men laet lief dor lieuers wille / 
Alse si doe daeden haerre twier kint / Ende al was waerneer van hem ghemint / Si 
minden nochtan spade ende vroe / Hare achterste kinder seerre doe / Alsoet nv wel 
sceen waerneren (Van sente Waernere, v. 85-97) 

niet alleen wordt hij als ‘vorekint’ (= kind uit een vroeger huwelijk) zomaar ingeruild voor 
meerdere ‘nakinderen’ (= kinderen uit het tweede huwelijk), maar ook is hij zonder ouders een wel 
heel makkelijke prooi voor de joden uit zijn stad die één keer per jaar met Pesach een ‘kerstijn 
kint (…) ‘te doet (slaan) / omme dbloet tehebbene’. En zo leidt een verflauwde ouderliefde 

indirect tot een gewelddadige kinderdood. ■ 



 47 

zijn broer diens schuld hoort bekennen, lezen we dat de vader erg bedroefd is ‘ende 

beclaghede meer der gueder vrouwen onghemac. dan sijns kints doot’.75 

 Een tweede bevreemdende passage is die waarin Beatrijs opgelucht is als zij verneemt 

dat de abdis van haar klooster de weduwe bij wie Beatrijs haar kinderen heeft achtergelaten 

wel wil helpen.76 Als het de kinderen aan iets ontbreekt, mag de weduwe altijd op het klooster 

steunen. We lezen nu:  

Die moeder, diese hadde ghesoghet / Ende pine daer om ghedoeghet, / Haer was wel te 
moede, / Doen sise wiste in goeder hoede, / Haer kinder die si begaf (= had verlaten) / In 
groter noet ende ghinc af (= en in de steek liet). / Sine hadde vaer no hinder (= vrees noch 
verdriet) / Voert meer om hare kinder.  
(Beatrijs, v. 903-10) 

  
Een vader die minder verdriet heeft om de dood van zijn kind dan om het ellendige lot 

van de voormalig werkneemster (van wie hij rondom zijn broers bekentenis overigens nog 

niet weet dat zij het is die levend en wel voor hem staat)… een moeder die reeds ophoudt met 

treuren zodra zij haar kinderen goed verzorgd weet en bij wie blijkbaar geen gemis te vinden 

is om haar twee kinderen en hun persoonlijkheden… beiden zullen ons zeker doen opkijken. 

Belangrijk is dat we ervoor waken het in zekere zin beperkte verdriet van hen te vlug te 

vertalen naar een matige ouderliefde: dat het verdriet van een andere aard is dan wij zouden 

verwachten betekent niet zomaar dat de liefde van deze ouders voor hun kroost niet zeer groot 

is.  

Met een andere bril of vanuit een ander perspectief kan onze verbijstering tot begrip 

worden. Als we proberen om boven de verhaalwerkelijkheid in Marialegende 82 uit te stijgen 

bijvoorbeeld, dan zien we dat we de vader niet moeten opvatten als een ontaarde ouder, maar 

veeleer als een verhaalfiguur in functie, een personage dat gebruikt wordt bij het punt dat de 

verteller wil maken. De verteller van de legende heeft niet willen demonstreren dat de vader 

het leven van zijn kind minder belangrijk acht (of: minder zwaar weegt) dan dat van zijn 

eerbare verzorgster, maar beoogde wel te tonen hoe vreselijk hij en zijn vaderpersonage een 

onterechte veroordeling vinden. Vreselijker dan de dood van je eigen kind immers is wel heel 

vreselijk.77  

                                                 
75 Deze Marialegende wordt tevens besproken in hoofdstuk drie waarin het onder andere gaat over de kwade 
oom.   
76 Zie supra p. 31. 
77 De al eerder (op p. 29) geciteerde zin over hertog Buevijn wiens tweeling hem is ontnomen, past in zekere zin 
ook bij de twee genoemde passages die de moderne lezer zullen verwonderen: ‘Die hertoghe (…) was qualick te 
vreden van tverlies van sinen kinderen, om datse noch ongedoopt waren’ (Historie van Malegijs, p. 9). “De 
reden na het voegwoord ‘omdat’ zal toch niet de enige zijn?” zullen de meeste van ons zich afvragen. Na de tekst 
over het doopsel en het lezen over wat het vissersechtpaar in de Vlaamse Aiol voor dit sacrament over heeft, 
moge echter wel helder zijn dat het zeker met stip de belangrijkste reden is. Vooral voor een vader die nog geen 
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2.5  Een kinderpasje op de plaats bij 2.3 en 2.4 

Ik heb verteld over een hertog en een hertogin die met grote volharding tot Maria bidden om 

een kind, maar niet over Aymijn die zweert alle nakomelingen van zijn vrouw Aye te zullen 

doden omdat deze familie zouden zijn van zijn grootste vijand: Ayes broer koning Karel. Ik 

schreef over graaf Eustachius die (trots) zijn zonen toont aan belangrijke mannen, maar niet 

over Aye die in het geheim van haar zonen bevalt en ze rond de dertig jaar voor haar man 

verstopt houdt tot het moment waarop Aymijn over zijn kinderloosheid begint te klagen en 

aangeeft dat wanneer hij kinderen zou hebben hij ze zou  

voeden (= voeden, onderhouden), ophouden (= opvoeden, grootbrengen, ook in de zin 
van: verstandelijk en geestelijk ontwikkelen, Cd-rom Middelnederlands: II, I-3a) ende 
liefhebben ende doen hem wes een vader schuldich is zijn kinder te doen.  

 
Beatrijs kwam voorbij toen zij - na al haar waardigheid te hebben opgegeven om haar 

kinderen te kunnen voeden - later toch haar twee zoontjes verliet om terug te keren naar haar 

klooster, maar de vader die samen met zijn kind het klooster ingaat liet ik weg, evenals Lucia 

die ‘wert een besloten clusenaerster al haer leven lanc Ende diende gode ende maria onser 

liever vrouwen mit mariano haren ionghen soen die bi hoor was besloten.’78 

De ouders in mijn corpus zijn er in alle soorten en maten en laten zich moeilijk alle 

portretteren en tegelijkertijd in een beknopt kader plaatsen. Duidelijk is wel dat de 

verantwoordelijkheid nemende en liefhebbende ouder sterk in de meerderheid is en dit is 

tevens de ouder die de goedkeuring krijgt van andere personages en de vertellers. De 

gemiddelde ouder in een Middelnederlands verhaal verschilt in veel opzichten niet 

aanmerkelijk van de gemiddelde moderne reële ouder. De doorsnee-ouder in mijn corpus is 

een persoon die niet makkelijk gemist kan worden, zoals bijvoorbeeld blijkt uit een Yda die 

‘jammerlijck weenende’ zegt dat zij niet wil dat haar vader vertrekt en haar ‘vaderloos in 

[haar] jonghe daghen’ maakt (want ‘wat sal [zij] dan aengaen’), en iemand bovendien die zijn 

kind intens bemint, zoals onder meer duidelijk wordt uit de verzen over een moeder die 

verwacht dat haar zoontje Merlijn haar haar leven gaat kosten, maar hem niettemin nog steeds 

‘lief’ noemt (‘O mijn lieue sone om dinen wil moet ic zijn ghedoluen’).79 Toch zal de 

moderne lezer zich wel degelijk enkele keren om een ouderlijke uitspraak of beslissing 

verbazen. Zo zullen er vast veel wenkbrauwen zijn opgetrokken bij het lezen over Tierijns 

zeer godvruchtige vrouw die als het zou moeten haar eigen zoontje meteen zou opgeven om 

                                                                                                                                                         
band met de kinderen kan hebben opgebouwd simpelweg omdat hij ze nog nooit met eigen ogen heeft 
aanschouwd. 
78 Zie resp. deze scriptie p. 42; Historie vanden vier heemskinderen, p. 19; deze scriptie voetnoot 65 op p. 38, 
Historie vanden vier heemskinderen, p. 19, 20, 25-26; deze scriptie p. 30, 41-42; Marialegenden 331 en 209.   
79 Zie Helias ridder metter swane, p. 71 en Historie van den wonderlicken Merlijn, p. 30.  
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twee andere kinderen - die ‘bider Goeds crachte’ door haar man uit het water zijn gered - van 

een doopsel te verzekeren.  

 

2.6  Vice versa  

Wat ouders voor hun kind kunnen betekenen is hierboven ruim aan bod gekomen. Wat 

kinderen voor, met en tegen hun ouders doen daarentegen, bleef nog onbeschreven. Hierover 

is ook aanzienlijk minder verteld in mijn corpus: van echte interactie en gesprekken wordt 

vooral verhaald als de kinderen wat ouder zijn en tot de jongvolwassenen mogen worden 

gerekend. Toch valt er wel het een en ander te zeggen over hoe het (absolute) kind zich ten 

opzichte van zijn ouder(s) gedraagt en hoe het zijn ouders in enkele gevallen vooruit helpt.   

  

2.6.1  Hoe het hoort, is hoe het is? 

Kinderen horen affectie voor hun ouders te hebben, lezen we in het enige exempel van Van 

den VII Vroeden van binnen Rome dat door de keizerszoon zelf aan zijn vader wordt verteld: 

‘Haer kint was hem [i.e. zijn ouders] van herten hout, / Alst recht was (= hun kind was hen 

hartelijk genegen, zoals het juist was)’ (v. 4101-02)… 

‘Die vader of moeder belgen doet (= zich boos laat maken), / Het moet hem werden te sure’ 

horen we de keizerszoon even later zeggen (v. 4505-06)…  

Een volwassen Reynout meent dat ‘vermaledijt sijn (…) alle dye quaet segghen van haren 

vader!’ (Historie vanden vier heemskinderen, p. 128)…  

Hoe het ideale kind optreedt rondom zijn ouders zal niemand verbazen. Dat het goed is je  

ouders onderdanig te zijn, blijkt bijvoorbeeld uit het feit 

dat dit in een opsomming van goede eigenschappen van 

het zeer deugdzame kind Herman opgenomen is (zie 

Marialeg. 117), maar had ook door onszelf kunnen zijn 

bedacht. Wat wel verwondert is het zeer geringe aantal 

kinderen dat tegen zijn ouders ingaat en het gegeven  

dat er behalve Malegijs (uit de Historie van Malegijs) en de joodse Rachel (uit Marialeg. 118 

cf. 321) geen kinderen te vinden zijn die echt ongehoorzaam zijn aan hun (pleeg)ouders.80 

                                                 
80 Dat niet alle kinderen braverikjes zijn, moge o.a. blijken uit 6.1.3. hierna. Op deze plek dient nog gezegd dat 
het aannemelijk is dat ook de geliefden en buurkinderen* Piramus en Tisbe (uit: Van tween kinderen die 
droeghen ene starcke minne, een ontfarmelijc dinc) hun ouders ongehoorzaam zijn door toch met elkaar te 
communiceren en zelfs een ontmoeting te regelen terwijl het ze niet is toegestaan elkaar te spreken of te zien. Dit 
is slechts ‘aannemelijk’ omdat er nergens ouders, een vader of een moeder wordt genoemd. We lezen alleen over 
‘men’ en ‘den maghen’ waarmee wel zeer waarschijnlijk, maar niet met volle zekerheid ook aan de ouders van 
het meisje en de jongen wordt gerefereerd. Zie: ‘Men liet den maghen verstaen / Dat Tysbe ende Piramus / 

Kinderliefde 
 

‘Noyt hadden kindere man soe lief’ 
wordt gezegd van Thomas en 
Manassier en hun vader Aiol 

(Vlaamse Aiol, v. 1028). Dat Aiol hun 
vader is, weten de twee jongens op dit 
moment nog niet, zij denken zonen te 

zijn van visser Tierijn. 
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Van Malegijs heb ik al geschreven dat zijn nieuws- en leergierigheid naar de zwarte kunst 

hem tegen Baldaris doen ingaan (zie supra het blokje op p. 33), bij Rachel is het haar liefde 

voor christenen en het christelijk geloof die haar een soort geheim leven geven:  

Si stal dicwijl onder beyden armen broet van horen ouders tafel ende gaft heymelic den 
armen kersten kinderen Op dat si hoor dancken souden ende si mariën name horen 
mochte In desen name si wonderliken seer toe nam van tide tot tiden Ende verhude dat 
so cloeckelic dat gheen van horen ouders dat vernemen en conden wat hoor dochter inder 
herten hadde. 

 
Bijna twee jaren bovendien zal de jonge Rachel ‘al heymelic tot hem [i.e. priester Reyer] (…) 

comen waer si mochte om van hem gheleert te werden’ (de dikdrukkingen zijn van mij, CS). 

Als haar ouders vervolgens toch ontdekken wat er speelt, ontspint zich een vrij hevige strijd 

tussen de ouders die willen dat hun dochter joods blijft en Rachel die christen wil worden.81  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Ghelieve souden zijn aldus. / Doen benam men hen dat spreken, / Sien, wincken, ende ander treken, / Dat 
antwerden ende dat vraghen, / Ende oec boetscapen draghen, / Dat deen den anderen niet spreken en mach, / 
Noch van minnen doen ghewach’ (v. 30-38; dikdrukking van mij, CS).  
    * dat Piramus en Tisbe kinderen zijn, is overigens niet eenduidig: misschien moeten zij al tot de jonge mensen  
       worden gerekend (ze worden meermalen ‘kinderen’ genoemd, maar we weten dat het middeleeuwse begrip  
       ruimer is dan het huidige. Aan de andere kant bewijzen Floris en Blancefloer dat kinderen in de wieg al een  
       grote liefde voor elkaar kunnen koesteren. Daarbij vormen de woorden die naast ‘kinderen’ ook voor hen  
       zijn gebruikt geen argument om ze per se als dertien-plusser te zien: ‘wijf’ betekent naast vrouw en jonge  
       vrouw ook meisje en het feit dat Piramus zichzelf ‘elendich man’ noemt (in v. 205) druist m.i. niet  
       doorslaggevend tegen zijn kind-zijn in. Zo is Esmoreit nog piepjong als Damiët hem ‘wel scoene man’  
       noemt (v. 290)). 
81 > de ouders willen Rachel wegzenden en ‘ghevense enen brudegom diese vliteliken bewaren soude’ (let wel: 
Rachel is dan nog (lang) geen tien jaar oud!)  
> Rachel wil dit (en het ermee samengaande ‘inder ewicheit confuust ende verloren wesen’) ontduiken, regelt 
haar eigen doopsel ‘ende altehants als si ghedoept was [in een nonnenklooster ‘dat een half mile vanden dorpe 
is’] toech hi [i.e. de priester ‘meester reyer’] haer an dat habijt der oerden’  
> de ouders krijgen met veel geld ‘den hertoghe van brabant den heer vanden lande (…) den bisscop van ludick 
Ende ten lesten (…) den paeus honorius’ aan hun zijde die alle vinden dat hun dochter ‘beneden horen rechten 
iaren was genomen’ en weer naar het ouderlijk huis terug moet keren. Als zij op haar twaalfde nog steeds 
volhardt, dan mag zij terugkeren naar de christenen (de ouders verwachten dat zij haar in de tussentijd wel weer 
tot het jodendom zullen krijgen)   
> Katharina (zoals Rachel vanaf haar doopsel heet) vat het plan op om samen met haar priester van rechtszitting 
naar rechtszitting te reizen in de hoop dat er een rechter zal worden bewogen ‘om [haar] ioncheit wil ende tot 
barmherticheit keren’. Dit gebeurt in Luik waar zij de bisschop, rechters en andere grote lieden doet huilen 
> ‘Na twien iaren hielden die ioden op van pleyten ende bereyden een ander stric der bedriechnisse’ (vgl. variant 
321: Na tween iaren haers dopen). Zij laten een mooie joodse jongeman dopen, hem naar Katharina’s klooster 
gaan en vragen of hij van haar mag leren en met haar ‘als mit sijnre nychten mochte spreken’. Katharina prikt 
feilloos door zijn bedrog heen, voelt dat hij geveinsd tot het christelijk geloof gekomen is en wil geen woord met 
hem wisselen. De joden geven dan eindelijk op.  
N.B. Dat Katharina voor haar gevoel nu geen ouders meer heeft, blijkt uit wat zij voor het beeld van Maria zegt:  
‘Mer ic arme weeskijn ende onwaerdich come al betrouwelic totti mijn vrouwe (dikdrukking van mij, CS)’. 

Kinderen die wensen… 
 
Kinderen blijken niet te verlegen om hun wensen kenbaar te maken aan hun ouders. Als er niet 
meteen een succes wordt geboekt, dan kan zeuren soms ook helpen…                                   
                                                                                                                                                     ► 
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2.6.2  Wat wint een ouder met zijn kind? 

Als Merlijn een half jaar oud is, redt hij zijn moeder van de dood door met vernuft tegen de 

rechter zijn mannetje te staan en hem te wijzen op de onvolkomenheid van diens eigen 

moeder (zie supra p. 24-25). Meer van dergelijke reddingen van ouders door jonge kinderen 

zien we niet, maar wel lezen we over een ander voordeel dat ouders met hun kinderen kunnen 

krijgen, namelijk: eer. De eer die de kinderen van Aiol hun pleegouders hebben bezorgd, 

vormt voor de vrouw van Tierijn één van de twee redenen om hun echte vader Aiol, die na de 

verovering van Thessaloniki aan het hof van Gratien zijn naam heeft onthuld, niet te 

‘verbliden van sinen kinder’ die hij zovele jaren niet zag.82 Tegen haar man die wel voor 

eerlijkheid richting Aiol lijkt te zijn, zegt ze, nadat ze hem duidelijk maakt dat hij zijn verdriet 

bij het verklappen van hun identiteit waarschijnlijk nooit meer te boven zal komen: ‘Wi sijnre 

met comen te groter ere / Mijn herte mint de kinder sere. / Om gene dinc, die wesen mach, / 

En doeter ons af gewach’ (Vlaamse Aiol, v. 950-53).83  

 Eerwaardig om haar kinderen voelt zich ook Yda die van een engel hoorde dat zij het 

Heilige Land zullen veroveren op de ongelovigen. ‘Door de eere van uwe twee sonen, soo 

mach ick my soo edel prijsen, als een coninghinne’ zegt zij tegen haar man, alsook: ‘Al de 
                                                 
82 Hoeveel jaar is niet bekend. Aangezien de jongens toestemming kregen om mee te strijden in Thessaloniki 
lijken ze mij sowieso geen kinderen meer. Op hun eerste levensdag zijn ze door Macharijs bij Aiol weggehaald. 
Een gat van vijftien jaar is goed denkbaar.  
83 Dat met Aiols zonen eer kan worden verkregen valt extra goed te begrijpen na de verzen 795-800 waarin 
wordt verteld hoe de kinderen bij hun doop cadeaus krijgen: ‘Hen waren ghegeven presente dier, / Alse selken 
heren wel betaemde, / Want hi [i.e. ‘de rike coninc Gratijen’] hem herde lettel bewaende / Der groter eren enter 
vramen, / Daer si sident toe quamen: / Si worden coninc vercoren’ (N.B. In het gedeelte dat er van de Vlaamse 
Aiol is overgeleverd zien we deze vooruitwijzing niet verwerkelijkt). 

En het antwoord luidt direct ja…  
als Floris’ vader zijn jonge zoontje naar school wil sturen, zegt Floris in tranen dat hij zonder 
Blancefloer niet ‘sal moghen scriven no lessen / No der leringhen niet verstaen.’ Zijn vader  
geeft toe en zendt Blancefloer met zijn zoon mee (Floris ende Blancefloer, v. 299-311). 
 
En moeder en kind komen elkaar - na een tijdje - tegen in het midden… 
wanneer Rachel die met spoed tot christen wil worden gedoopt, met ‘meester Reyer’ heeft 
afgesproken dat zij in de ochtend naar hem toekomt, is zij van plan stiekem haar bed vroeg te 
verlaten. ‘Des avonts [zei ze] tot hore moeder “Moeder ic wil nu desen nacht alleen slapen” Ende 
doe si dat sympelic gheseit hadde. ende hoor moeder hoor dat langhe gheweyghert hadde volchde 
si der dochter ten lesten daer in als dat si tot horen voeten soude slapen’ (Marialegende 118). 
 
En het antwoord is nee (en daarmee fout)… 
als Maria een jongen heeft genezen van de ‘pestilenciën des vuers’ en hij haar op de plek waar dit 
gebeurde wil bedanken ‘doe bat hi sijn moeder of hi moste trecken tot onser liever vrouwen tot 
syssoen Ende versokense mit sinen ghebede ende dancken hoor vanden ghesontheit sijns lijfs Mer 
die moeder en woude hem gheen oerlof gheven’ (met het ‘nee’ van de moeder krijgt de jongen 

dan opnieuw dezelfde ziekte, zodat hij toch weer in ‘Syssoen’ terecht komt) (Marialeg. 114). ■ 
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werelt mach my wel eeren om de waerdicheydt der kinderen’ (Helias ridder metter swane, p. 

76-77).84 

 

O hadden alle kinderen in mijn corpus maar net zoveel geluk met hun ouders, als zij met hen, 

en gold hetzelfde toch maar evenzeer voor de andere volwassen familieleden van het kind! 

Onder de grootouders, ooms en neven namelijk, blijken een paar wel heel nare mensen te 

zitten…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Waarom Yda een derde, jongste, zoon niet in haar telling meerekent, wordt duidelijk in paragraaf 4.2, op p. 67.  
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3  Het kind en zijn ‘groodtmoeder’, ‘oudevader’ en andere volwassen familieleden 85  

 

Nu ik uitvoerig heb stilgestaan bij de ouder-kind-relatie is het tijd om de interactie met andere 

groepen personages te beschouwen. Hoewel… van interactie kun je niet altijd spreken. De 

grootouders en de enkele oom, neef en oudoom bijvoorbeeld die we tegenkomen rondom de 

kinderen binnen mijn corpus zijn bijna uitsluitend in beeld rondom pasgeboren familieleden 

die vooral van alles ondergaan en niks terugdoen.86  

 

3.1  Aardig afwezig 

Met een blik op de volwassen familieleden van de kinderen in de teksten wordt onmiskenbaar 

duidelijk dat er voor vriendelijke familieleden nauwelijks ruimte is. De grootvader van de 

kinderen van Iechemias en zijn vrouw - een ‘prince rike / vanden lande van iericho’ - komt 

door zijn gastvrije welkomstboodschap tot het gehele gezin over als een erg aardige man, 

maar buiten deze zinnen lezen we niet meer over hem.87 In de tekst vindt er geen bijzondere 

communicatie plaats tussen opa en zijn twee kleinkinderen van zeven à acht jaar oud (Roman 

van Iechemias, fragment 2, v. 1-31). Ook van drie hoogstwaarschijnlijk zeer vriendelijke 

grootouders in Helias ridder metter swane weten we dat ze bestaan, maar valt op dat we ze 

nooit bij hun kleinkinderen te zien krijgen.88   

                                                 
85 Woorden voor grootouders worden weinig gebruikt. Die in deze titel komen uit: Historie vanden vier 
heemskinderen, p. 148 resp. Historie van Malegijs p. 90. Verder vinden we nog ‘grootemoeder’ in Helias ridder 
metter swane op p. 57.  
86 Grootouders, (oud)ooms, (oud)tantes, neven en een enkele nicht zijn daarbij ook aanwezig rondom 
jongvolwassen familieleden die ik in deze scriptie niet behandel. Hiermee valt in mijn beschrijving bijvoorbeeld 
koning Karel weg als oom van de vier Heemskinderen (hun eerste ontmoeting vindt plaats als benjamin Reynout 
twintig is), maar ook de grootouders van Aymijn (Aymijn wordt pas beschreven vanaf zijn achttiende).  
87 Dat wil zeggen: bijna niet: in v. 80 en 81 van fragment II staat nog dat alles wat het gezin van hem kreeg en 
op reis heeft meegenomen nu ‘verteert’ is. Ook deze verzen tonen dus dat het om een hulpvaardige man gaat.  
88 De grootmoeder van Yda zit al voor Yda’s geboorte in het klooster (p. 69), Helias wordt pas opa van 
Godevaert, Boudewijn en Eustachius als hij in een ander land eveneens in het klooster leeft en van Clarisse lezen 
we weliswaar dat ze ‘dicwils int geselschap van haerder dochter’ is (p. 78) en om de tafel zit met haar kind Yda 
en haar man (p. 82), maar horen we nooit dat haar kleinkinderen hier ook bij zijn. Tekenend voor de geringe 
aandacht voor de grootouder-kind-relatie is misschien het gegeven dat Helias in het klooster wel hoort dat zijn 
dochter ‘ghehouwet is aen de grave van Boenen’ maar hierbij geen eraan vastgeknoopt zinnetje over hun drie 
gezamenlijke kinderen kan vernemen (p. 81-82). De drie grootouders worden - evenals de opa in Iechemias 
overigens - nergens als grootvader of -moeder betiteld. Hetzelfde geldt voor de drie grootouders van de kinderen 
van Jonathas en Eglentine (d.i. de twee goede ouders van Jonathas die de laatste bij zijn vertrek vraagt om op 
zijn vrouw en kinderen te passen en die bij Jonathas’ terugkeer net als hun kleinkinderen bij Maria in de hemel 
opgenomen zijn, zie Jonathas ende Rosafiere, v. 1104-05; en de kwade vader van Eglentine en Rosafiere die na 
een tijd te hebben gestreden tegen de Saracenen, terugkeert en Rosafiere verkracht. De laatste zien we noch 
direct, noch indirect bij zijn kleinkinderen). Van de vader en moeder van de vrouw die koning Ambertus van 
‘Ermenien’ trouwt vernemen we vooral vlak voor en na de bruiloft. We zien de eenvoudige, dankbare mensen 
niet optreden als grootouders rondom het koningskind dat is verwekt in de huwelijksnacht. Wel weet in ieder 
geval de vader van de bruid dat hij een kleinkind heeft, want na afloop van een zware tijd reist Ambertus naar 
hem af en  ‘hi al die avontuere vertelde hoe dat daer ghevaren was ende hi bleef daer ontrent een maent’ 
(Historie van Malegijs, p. 171-73 en 193). Een laatste opa tot slot is er een van wie het niet vreemd is dat hij niet 
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3.2  Je zou ze maar hebben! 

Voor de familieleden die zich misdragen tegenover (een) kind(eren) uit de familie is er wel 

volop aandacht. We zien niet alleen een oom die zijn slapende neefje ombrengt met een mes 

(Marialeg. 82, cf. 307)89 en een oudere neef die zijn jonge neefje ontvoert en verkoopt aan een 

heiden (Robbrecht in Esmoreit), maar ook twee grootmoeders met plannen om hun 

kleinkinderen te doden (Galiose in de Historie van Malegijs en Matabrune in Helias ridder 

metter swane). De verhalen omtrent deze misdadige bedriegers vertonen een aantal 

overeenkomsten.  

Ten eerste is er overlapping in de motieven voor de misdaden: elk van de vier valse 

familieleden schuift, hetzij met woorden hetzij met daden, de (schijnbare) dood van het kind 

of de afwezigheid van kinderen in de schoenen van de persoon die hen niet zint, die voor zijn 

toekomstplannen gevaarlijk kan zijn of niet wil doen wat hij verlangt. De slechteriken hopen 

zo een verwijdering te bewerkstelligen tussen de beschuldigde en de vader van het kind.  

Waar in Marialegende 82 (cf. 307) de eerbare verzorgster van een kind erin wordt 

geluisd door de oom van dit kind die - ‘om haet ende nijts willen om dat si sijn wille niet doen 

en woude’ - de vrouw, die eigenlijk de keizerin van Rome is, het moordwapen in de hand 

geeft en de moordlocatie haar bed laat zijn, is het in de andere gevallen steeds de moeder die 

van de acties van de misdadigers de dupe wordt. De vrouw van Ambertus is zo’n moeder. 

Haar schoonmoeder Galiose wil bereiken dat haar zoon Ambertus, de koning van ‘Ermenien’, 

zijn vrouw ‘van cleynder geboorten’ verlaat. Zij is van mening ‘dat noit man en voer wel met 

die ghene dye wten brootsacke gecomen sijn’ en wil zich op haar schoondochter wreken 

(Historie van Malegijs, p. 186, 189 en 174). Daartoe verzint zij dat de jonge vrouw de 

vroedvrouw ‘den last gegeven hadde [haar kind] daer inden put [i.e. hier: ‘marasch’ ofwel 

poel, Cd-rom Middelnederlands, s.v. put I, betek. 2a] te werpen’ en bovendien dat ‘het schijnt 

dat si [Ambertus] ende den [zijnen] versteken wil, ende maken haren putier coninc int lant’ (p. 

189). In werkelijkheid is Galiose zelf degene die de dood van het kind heeft beraamd.   

Matabrune begeert eveneens een scheiding tussen haar zoon Oriant en diens echtgenote. 

Tegen de vroedvrouw zegt zij:  

ghy weet wel dat Oriant mijn sone, Beatris ghetrout heeft sonder mijnen wille ende 
heeftse soo lief dat hy eten noch drincken en mach, hy en is by haer, ende hy heeft door 
haer den lande groote schande laten geschieden, hierom wilde ick wel dat wijse hem 
verleden (= iemand een ander tegen maken) mochten, ende dan gescheyden worden, ende 
dit sullen wy lichtelijck volbrengen want sy kint draget. 

                                                                                                                                                         
in beeld is als grootvader: hij woont niet meer thuis, maar verblijft ‘inder woestinen’ als zijn vrouw van zijn 
zoon een kind krijgt dat onmiddellijk door zijn vrouw wordt vermoord (Marialeg. 170).  
89 Zie voor meer informatie over deze Marialegende ook supra p. 46-47 en p. 99 hieronder. 
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(Helias ridder metter swane, p. 11) 
 

Het plan van de boosaardige vrouw, die juist inschat dat de dikke buik van Beatris 

meerdere kinderen bevat, is om meteen bij het baren de kinderen weg te nemen en in hun 

plaats evenveel puppy’s bij haar neer te leggen. Matabrune zal Beatris betichten van 

‘gemeynschap (…) met eenige honden’ - een ‘groote beestelijcke sonde’ - en de kinderen 

doen wegdragen en in het verborgene laten doden.90   

Neef Robbrecht ten slotte slaat met zijn slechte daden drie vliegen in een klap. Door zijn 

kleine neefje Esmoreit te verkopen vangt hij een grote som geld (v. 198-200 en 221-223) en 

zorgt hij ervoor dat hij - nu het kroonprinsje naar zijn overtuiging ‘ewelijc blijft (…) 

verborghen / In heydenesse’ (v. 212-13) -  zelf weer de troonopvolger wordt van zijn oom de 

koning van ‘Ceciliën’. Door bovendien de moeder van Esmoreit als moordenaarster aan te 

wijzen en te zeggen dat zij hem met zijn grijze baard liever inwisselt voor een jonge man, 

realiseert Robbrecht de scheiding van het koningspaar en zorgt hij ervoor ‘dat hi [i.e. de 

koning] nemmermeer sijn lijf / Met haer en sal delen’ (v. 52-55). Met de kroonprins in den 

verre en een koningin in gevangenschap lijkt de bedrieglijke neef zich te verzekeren van een 

toekomstig koningschap. 

Ten tweede zijn ook binnen de uitvoering en resultaten van de snode plannen 

gelijkenissen waar te nemen. Alleen hij die en niet van zijn oorspronkelijke plan afwijkt en 

zelf de moord uitvoert [i.e. de oom uit Marialeg. 82], zorgt ervoor dat het kind niet terug kan 

keren. In alle andere gevallen wordt na de terugkomst van het kind de verrader ontmaskerd en 

gestraft.91  

Voor de neef en de twee grootmoeders loopt het bij de tussenkomst van andere mensen  

fout. Degenen die hun aanvankelijk een dienst lijken te bewijzen namelijk, zorgen er 

uiteindelijk voor dat het kind in kwestie in leven blijft. Zo zal de dienaar Marcus, die door 

Matabrune met een leugenachtige reden is overgehaald om de zevenling van Oriant en Beatris 

te doden, hiertoe niet komen, want:  

als hy sach dat de kinderen so schoon waeren, soo kreech hy medelijden in zijn herte, ende 
ghedachte dat sy elc een keten ter werelt gebracht hadden, wt haerder moeder lichaem, 

                                                 
90 Later zal Matabrune tevens ‘eenen valschen ridder gheheeten Macharis’ omkopen die de koning zal zeggen 
‘dat Beatris hadde bekent gheweest van eenen hont, van welck sy hadde ontfanghen seven honden, ende [het 
volgende is nieuw, CS] datse op ghestelt had haren koninck te vergheven (= hier: vergiftigen) met zijn moeder 
Matabrune’ (p. 33). 
91 Alleen in Helias ridder metter swane gebeurt de ontmaskering overigens ook door het teruggekeerde kind zelf. 
In Esmoreit is het meester Platus, ofwel de man die Esmoreit destijds van Robbrecht kocht, die de kwade neef 
herkent en weet te ontmaskeren en in de Historie van Malegijs doet  - de voor hen allen vreemde - Oriande het 
ware verhaal uit de doeken, het verhaal dat het baby-slachtoffer zelf logischerwijs nog niet kan doen (Oriande 
ontleent haar gegevens aan de duivel Bleccas).  
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ende de kinderen begosten alle op hem te lachen, doe dochte hem dat sy van Godt vercoren 
waren tot eenighe toekomende dinghen (p. 15). 

 
‘Compassie doorvloeyt my al zoot behoort’ zegt hij en ‘al was [hij] om [hen] te dooden in 

desen bereet’, nu kost het hem de grootste moeite hen in het bos waar hij ze op zijn paard naar 

toe reed, achter te laten. Marcus ‘bevalse der bermherticheyd Gods’, ‘omhelsde, ende kuste 

aen hun wancxkens seer weenende, ende is weder gekeert nae Lillefoort’ waar hem - als later 

uitkomt dat de kinderen nog leven - door Matabrune beide ogen worden uitgestoken.92 Ook 

jager Savari, die met de dood bedreigd wordt als hij de kinderen niet zal doden, zal met zijn 

gezellen slechts de ketens afnemen van de zes kinderen die hij vindt en deze ter bewijs van 

doding aan Matabrune geven.93 Als met het ontdoen van de ketens de kinderen in zwanen 

veranderen, is het de jager extra duidelijk dat zij voor hun daad straf verdienen. God die voor 

de wonderlijke metamorfoses zorgt, heeft - aldus Savari - ‘ons verkleent dat [lees: omdat] wy 

hadden ghemeent / Te volbrenghen om dees kinderen taniehileren’ (Helias ridder metter 

swane, p. 30).  

Bij Galiose is het het alternatieve voorstel van haar broer Flocario dat haar plan doet 

mislukken.94 Waar Flocario op listige wijze de baby van het koningspaar van ‘Ermenien’ in 

handen heeft gekregen en nu vraagt ‘hoe [zij het] sullen maken dat [zij] dat kint met eeren 

quijt zijn’ antwoordt zij bikkelhard: ‘laet ons dit hoerekint die keele af sniden so en comter 

nemmermeer quade tidinghe af’ (Historie van Malegijs, p. 183). Flocario vindt haar raad geen 

goed idee en stelt voor Ambertus’ zoontje in een klein kistje te doen en deze aan de stroom 

toe te vertrouwen. Het is dan aan ‘de fortune’ of het kind sterven zal of ‘iewers te lande 

drijven op dattet zijn leven mach behouden.’ Galiose stemt in ‘ende si leident (-t = het kind) 

op een cussen int cofferken ende screef daer eenen brief in dat het niet gedoopt en was’.  De 

voor hen vreemde Oriande krijgt op deze manier de kans het kind te redden en het zijn ouders 

terug te bezorgen. De verkoop van Esmoreit aan de heidense Platus tot slot, die Robbrecht 

‘emmer te male ontsint’ noemt omdat hij ‘wilt doden dese jonge geboert’, doet Robbrecht 

letterlijk en figuurlijk de das om. Als hij het jonge prinsje volgens zijn aanvankelijke plan in 

een kuil zou hebben begraven ‘ofte sterven doen een ergher doot’, dan had deze niet als 
                                                 
92 Wellicht als passende straf omdat zijn blik op de kinderen voor zijn ogen, hem zich over de kleintjes deed 
ontfermen.  
N.B. Marcus verklaart achteraf dat zelfs de gedachte aan de doodstraf hem niet had kunnen aanzetten tot het 
doden van de kinderen: ‘al soude ick mijn lijf verloren hebben, ick en hadde hun niet konnen misdoen’ (Helias 
ridder metter swane p. 52). 
93 Helias is op dit moment niet bij zijn broertjes en zusje ‘inde kluyse daer die seven kinderen woonden metten 
heremijt [i.e. Helias]’, aangezien ‘de heremijt was bidden int naeste dorp, ende hadt met hem gheleydt een 
vanden kinderen [hier: Helias], om t'broodt te draghen datmen hem gheven soude’ (p. 29).   
94 Dat wil zeggen: als je ook aanneemt dat Oriande niet naar het koningspaar van ‘Ermenien’ zou zijn afgereisd 
als er geen levend kind was om terug te brengen en te laten dopen.  
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jongeman terug kunnen keren en was Robbrechts verraad, dat nu door de koper van destijds 

wordt blootgelegd, waarschijnlijk nimmer uitgekomen.      

 

3.2.1  De misdaad jegens het kind bestraft? 

Neef Robbrecht wordt gehangen, oudoom Flocario wordt door een duivel het water 

ingeworpen en de oma’s Galiose en Matabrune worden verbrand. Alleen de oom uit de 

Marialegende wordt bij de bekentenis van zijn zonde van zijn straf ontheven. De straf die 

Maria hem geeft (evenals de anderen die de keizerin van Rome onrecht aandeden), is 

melaatsheid. Deze kan alleen genezen worden door een ‘crude’ dat Maria de vrouw schenkt 

en dat de vrouw alleen mag toedienen wanneer alle zonden door de melaatse zijn beleden. 

Ondanks veel protest van de man - ‘hi woude liever sterven dan hi dat dede’ (Marialeg. 82) en 

‘dorste niet segghen dat hie sins broeder kint vermoert hadde’ (cf. 307) - haalt zijn broer, de 

vader van het vermoorde kind, hem over door hem ervan te verzekeren dat hem ‘en sel niet 

misschien’.95 Matabrune daarentegen krijgt geen kwijtschelding of verzachting van haar straf 

als zij haar zonde bekent aan Helias, die door zijn vader Oriant tot koning is gekroond en de 

volmacht heeft gekregen te doen met zijn grootmoeder wat hem goeddunkt en ‘justitie te doen 

nae rechte’. Zij belandt evengoed op de brandstapel, maar Helias schenkt haar wel zijn 

vergiffenis (p. 58). Galiose die na een korte gevangenschap ‘gheliet haer oft si dul hadde 

gheweest al smijtende ende bijten de [sic]’ ‘wilde niet hooren van biechten maer si riep alle 

duvelen, coemt mi te hulpe’. Hoewel degene die zij zo lang beschuldigd had voor haar 

opkomt, is haar man Ambertus standvastig in zijn besluit: zijn moeder heeft de dood 

verdiend.96 Robbrecht biecht ook niets op, tot op het einde toe blijft hij zijn leugen volhouden, 

                                                 
95 Aan de zin die door de vader van het vermoorde kind is uitgesproken i.e. ‘broeder ic love iu wat ghi mi 
misdaen hebt dat vergheve ic iu altemael’ zal de heer zich houden. Het zal de moderne lezer gek in de oren 
klinken: het gegeven van een kind dat is vermoord door zijn oom die hierom niet wordt bestraft, druist tegen ons 
moderne (en - grote kans - eveneens het middeleeuwse!) rechtvaardigheidsgevoel in. Dat handelen naar beloofde 
woorden alhier domineert over het gevoel van gerechtigheid toont dat het je aan je woord houden een bijzonder 
groot goed is. Zie ook paragraaf 8.3.    
96 Opvallend is dat zowel Oriant als Ambertus niet aanwezig zijn bij de terechtstelling van hun moeders. Bij de 
eerste wordt expliciet gezegd dat hij dit niet wil: ‘Ende Oriant seyde, ick geve u [i.e. zijn zoon Helias] mijn 
moeder Matabrune [t']uwen wille, om de groote overdaet die sy uwe moeder ghedaen heeft, ende sy is nu op een 
van haere sloten dat genaemt is Mombrandt aldus stelle ick dese saken in uwen handen om justitie te doen nae 
rechte, maer ick en wilder niet by wesen (Helias ridder metter swane, p. 56-57, dikdrukking van mij, CS). Bij 
de tweede lijkt hetzelfde te concluderen uit de combinatie van de direct opeenvolgende gegevens van Ambertus’ 
reis naar zijn schoonvader om daar ongeveer een maand lang te vertoeven (zie ook voetnoot 88) en: ‘doen die 
heeren wisten dat die coninc wech was, so ontbonden si die vrouwe ende haelden se wten kerckere’ waarna 
Galiose wordt verbrand (Historie van Malegijs, p. 193). Zouden de beide koningen teveel verdriet hebben bij het 
aanschouwen van de dood van hun moeder? Of willen de vertellers misschien suggereren dat Oriant en 
Ambertus bang zijn dat zij medelijden met hun moeders krijgen en de rechtvaardige straf zullen intrekken? Het 
laatste zou in ieder geval goed aansluiten bij Helias ridder metter swane, p. 57, waar Matabrune aan Helias, die 
zijn grootmoeder zal bestraffen, vraagt ‘datmense leyden soude tot haren sone Oriant’, naar ik aanneem omdat 
zij bij hem nog kans denkt te hebben op redding. ‘Maer Helias seyde dat sy hem niet meer sien en soude, ende 
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hij wil er zelfs ‘in een crijt voer gaen (= een tweekamp bestaan)’ (Esmoreit, v. 978), maar 

deze wens wordt niet ingewilligd.  

Aangezien de doorgevoerde straffen steeds bedoeld (kunnen) zijn voor de dubbele 

misdaad van het willen doden of actief kwijtraken van een kinderlijk familielid en het 

valselijk beschuldigen van een eerbare vrouw,97 is het moeilijk te beoordelen hoe slecht de 

wandaden tegen het kind nu precies worden gevonden. Opmerkelijk is dat in de redengeving 

voor de bestraffing het misdoen tegenover het kind nooit als belangrijkste wordt aangemerkt. 

We komen louter uitspraken tegen waarin de dader beide genoemde zaken worden kwalijk 

genomen98 en die waarin alleen de misdaad tegen de vrouw (of anderen, maar niet het kind) in 

woorden wordt gevat.99 Toch wordt op diverse manieren duidelijk dat een kind doden een 

                                                                                                                                                         
hy gafse inde handen van sijne dienaren ende dedese setten aen eenen staeck, ende hout ende stroo brengen, om 
haer te verbernen als sy verdient hadt.’  
97 In Flocario’s geval is de dubbele misdaad: het aan het lot overlaten van een kind door het in een kistje op het 
water te plaatsen (wat in het tussenkopje op p. 183 overigens gewoon ‘verdrincken’ wordt genoemd) en het 
doden van een volwassen iemand die hem juist goedgezind was (zie voor het laatste het volgende hoofdstuk).  
N.B. Galiose is zelfs verantwoordelijk voor een driedubbel misdrijf. Dat wil zeggen: het willen doden van een 
kinderlijk familielid, het valselijk beschuldigen van haar schoondochter en het op haar geweten hebben van twee 
doden. Zie: de uitspraak van Ambertus in de voetnoot hieronder.    
98 Enkele voorbeelden zijn:  

• Jongeling Esmoreit tegen zijn neef Robbrecht: ‘Hoe quam dat nie in u ghedacht / Te vercopen 
uwes selfs geboren bloet, / Ende maket minen vader vroet, / Dat mijn moeder hadde ghedaen?’ 
(Esmoreit, v. 974-77);  

• Helias tegen zijn vader Oriant: ‘ick sal justitie doen over haer, die met grooten onrecht ende 
onghelijck heeft willen verraden mijn moeder ende alle haer kinderen’ (Helias ridder metter 
swane, p. 57). 

99 Enkele voorbeelden zijn:  
• De koningin van ‘Ermenien’ tegen haar man: ‘Here dat ghi u moeder wilt barmhertich sijn, ende 

vergheeft haer die misdaet die si aen mi gedaen heeft’ ( Historie van Malegijs, p. 193); 
• Ambertus, de koning van ‘Ermenien’ tegen zijn vrouw [= een reactie]: ‘Eerweerdige vrouwe en bidt 

daer niet voor want al die leven en souden dat niet verbidden, nyet dat ict doe wt wreetheyt, mer wt 
rechte der iusticien, want door haer soo isser twee ghestorven [i.e. een vroedvrouw - zie ook 
hoofdstuk vier - en Galioses broer Flocario], ende daerom heeft si den doot verdient, aldus so en mach 
ic niet hooren datmen daer voor bidt’ (idem); 

• Oriant tegen zijn zoon Helias: ‘ick geve u mijn moeder Matabrune [t']uwen wille, om de groote 
overdaet die sy uwe moeder ghedaen heeft’ (Helias ridder metter swane, p. 56). 

N.B. Ook is het niet volledig duidelijk welk punt (binnen de zaken waarvan de moeders worden beschuldigd) 
Ambertus en de vader van Esmoreit hun vrouwen het meest nadragen.  
* In: ‘Bi den vader die mi ghewan, / Robbrecht neve, wistic dat, / Haer [lees: mijn vrouw] en soude ghehulpen 
bede no scat, / Ic en soudse doeden, dat felle wijf’ kan ‘dat’ terugslaan op de kindermoord door ’s konings 
vrouw, maar ook op de door Robbrecht gegeven achterliggende reden: volgens Robbrecht is Esmoreits moeder 
haar man niet ‘van herten vrient’ en houdt zij zeker van een jongere man (eveneens zegt Robbrecht te denken dat 
zij de grijze koning ‘seker noch vergheven (= vergiftigen)’ zal). Dat de koning vooral woedend is om de dood 
van het kind echter, lijkt aannemelijk vanuit de woorden die hij zijn vrouw toebijt. Hij noemt haar weliswaar ook 
‘felle pute (= hoer)’, maar beschuldigt haar alleen expliciet van de moord op hun kind die haar ‘sal (…) seker 
costen dlijf’ (Esmoreit, v. 371).  
* De reacties van Ambertus op de leugens van zijn moeder luiden als volgt: 
1) Leugen Galiose: zegt dat Ambertus’ vrouw opdracht gaf tot de dood van hun kind. Reactie koning (over zijn 
vrouw die niet bij het gesprek aanwezig is): ‘Vermaledijt wijf die ic van so cleynen state gebracht heb tot so 
grooter eeren, een coninghinne van u makende, is dit minen loon dat ghy mijn kint hebt doen verdrincken.’ 
2) Leugen Galiose: zegt dat zijn vrouw Ambertus en de zijnen wil verjagen en haar ‘putier’ tot koning wil 
maken. Reactie koning: ‘Vroumoeder soude mijn wijf haer hebben misdragen.’ 
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zeer zwaar vergrijp is, of ook wel een ‘valsche moort’ zoals het personage Marcus het zal 

formuleren (Helias ridder metter swane, p. 16). Zo durven zowel neef Robbrecht alsook 

grootmoeder Matabrune niet de werkelijke reden te geven voor hun voornemen om (een) 

kind(eren) om te brengen omdat ze inschatten dat deze veel te mager zal worden gevonden. 

De eerste verzint daarom tegenover Platus dat toen het kind ‘ter werelt quam / Ende van 

sijnder moeder wert gheboren’ hij droomde dat het kind hem zijn leven zou nemen, waardoor 

hij in zorgen bleef en ‘noit sint en conste gedueren (= rust noch duur had)’ (Esmoreit, v. 166-

71). Matabrune zegt tegen Marcus, van wie zij verwacht dat hij de zevenling van haar zoon 

zal doden en dit tevens ‘heymelijck [zal] houden op [zijn] lijf’, dat de zilveren ketens voor 

haar ‘een teecken [zijn], dat sy [i.e. de zeven kinderen] in toecomende tijden mochten worden 

dieven oft moordenaers’. ‘Op datter geen meerder schande af en kome int eynde’ wil 

Matabrune ze ‘doen sterven in haer jonckheydt’ (Helias ridder metter swane, p. 14-15).  

 
3.3  Leve de kleinkinderen! 

Bij de behandeling van de personages die zich misdragen tegenover een kinderlijk familielid, 

is er één gemene grootvader buiten beschouwing gebleven. Grootvader Yewijn schaadt zijn 

kleinzonen weliswaar niet direct, maar zou dit wel indirect hebben gedaan als het hem niet 

had tegengezeten. Bijna had hij de twee jongens hun vader ontnomen.  

 De man die altijd zo goed was geweest voor Reynout, die hij als zijn schoonzoon wilde 

en kreeg, heeft groot geld geroken en is bereid - ‘overmits dat goet twelck hi seer minde’ en 

dat Karel hem aanbiedt tegen uitlevering van de Heemskinderen - Reynout met zijn broers in 

handen te spelen van hun grootste vijand koning Karel. Hij verzint zonder moeite de leugen 

dat hij ze ‘pays [heeft] ghemaect an’ de koning. Wanneer Reynout en diens broers zich 

‘wollen ende bervoet’ en bovendien ongewapend en zonder Beyaert naar ‘Vaucoloen’ 

begeven, zal Karel zich met hen verzoenen. Yewijns dochter Clarisse doorziet haar vader en 

waarschuwt haar man voor het verraad. Reynout echter, wil niets van haar wantrouwen weten: 

hij [wert] toernich ende sloech haer met sinen hantscoe voerden mont so dat haer dat 
bloet ten mont ende ter nose wt spranc ende hij seide: "Wat ist dat gi segt? ic en gelove u 
niet: waer om soude u vader [i.e. Yewijn] mi verraden tegen minen oem [koning Karel]? 

                                                                                                                                                         
3) Leugen Galiose: zegt dat zijn vrouw zich zeker heeft misdragen en dat zij bovendien ‘haer ouders ende 
vrienden [heeft] ontboden met al haer macht, ende si salse groote heeren maken’. Reactie koning: ‘Die coninc dit 
horende wert so seer verstoort dat hi swoer dat hijse dooden soude’ (Historie van Malegijs, p. 189-90). 
 Later als de koningin aan Oriande zal verklaren om welke redenen zij volgens anderen de dood verdient, 
noemt zij wel ‘ten eersten’ dat haar ten laste wordt gelegd dat zij haar ‘eygen kint soude hebben gegeven om te 
verdrincken’. Pas na een interruptie van Galiose, antwoordt zij op Oriandes vraag ‘leggen si u noch eenighe 
ander saken op’: ‘Si segghen ooc dat ic mi misdragen heb met ander mans, ende dat ic mijn vrienden wilde hier 
heren int lant maken, ende den coninc minen man dyen soudic vergheven’ (p. 190-91).  
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wat heb ic hem misdaen? want ic heb so schone kinder bi u die u vader lief heeft ende 
ic seg u: vermaledijt sijn si alle dye quaet segghen van haren vader!  
(Historie vanden vier heemskinderen, p. 128, dikdrukking van mij, CS) 

 
 Reynout en zijn broers lopen in de val. Dankzij Clarisse, die zonder medeweten van haar 

man aan diens broer Ridtsaert vier zwaarden meegeeft, en vooral dankzij Malegijs, die door 

‘een vroet astronomus’ geïnformeerd wordt over de uitzichtloze situatie van de 

Heemskinderen en vervolgens op Beyaert en met ‘in sijn hulp xv hondert mannen’ zijn neven 

te hulp komt, overleven Reynout en zijn broers. Onderweg naar huis zegt Reynout dat hij zijn 

schoonvader Yewijn om zijn schandelijk verraad wil ‘hangen of thoeft vanden buke slaen’ (p. 

142). Wederom zijn het Malegijs en Clarisse die redding bieden, maar nu gebeurt dit in de 

tegenovergestelde richting: Malegijs zendt iemand naar Yewijn om deze te zeggen dat hij 

moet vluchten en Clarisse… redt haar vader heel ingenieus met behulp van zijn  

kleinkind(eren)…  

 Als Yewijn, die zich - uit angst voor Reynout - in een nabij klooster heeft 

teruggetrokken, door Roelant en de andere ‘ghenoten van Vrancrijc’ wordt belegerd, schrijft 

hij een brief aan Reynout waarin hij om zijn hulp vraagt. De genoten willen hem vangen en 

hangen. Reynout echter, is geenszins van plan om  ‘den valschen man die ye van moeder was 

geboren’ te helpen. ‘Laet den dief hangen, hi heeftet wel aen ons verdient’ zegt hij in het 

bijzijn van zijn vrouw Clarisse die het hier allerminst mee eens is:  

haer ioncste kint namse bijder hant ende is gecomen voer Reinout ende als si bij hem 
stont custe si dat kint vriendelic ende seide: "Adelaert mijn lieve kint, dese scande. ende 
laster daer wi nu in zijn en mogen wij nemmermeer verwinnen of vergeten dat men tot u 
sal seggen in wat landen dat ghy coemt, dat u oudevader is gehangen: die scande sal u te 
swair wesen te dragen als gi so vorde coemt dat ghi ridders namen ontfangen sult hebben" 
ende met dat dese vrouwe dese woerden sprac liepen haer die tranen wten oghen ende si 
weende utermaten seer. (p. 148) 

 
Met woorden die niet tegen Reynout gesproken zijn, maar des te meer voor zijn oren zijn 

bedoeld, wijst Clarisse haar man op zijn familiebanden. Zij appelleert aan Reynouts 

vadergevoel en herinnert hem eraan dat hij door een - voor eenieder zichtbare - ophanging van 

haar vader niet te verhinderen een wandaad tegen hun beider kinderen pleegt vanwege de 

schande waarvan ze niet zullen loskomen. Reynout is overtuigd: de  woorden van Clarisse 

klinken als in een echo wanneer Reynout tegenover Roelant staat en hem zegt:  

ic soude eer met Florenberge vechten teghen u ende mijn swager (= hier: schoonvader, 
Cd-rom Middelnederlands, s.v. swager, betek. 4) verlossen, want mijn kinder wairt grote 
scande ende verwijt als si tot haer iaren . quamen . want men soude hem verwijten, seg ic 
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u, dat hair oudevader verhangen waer, want ist dat ghien doden wilt, ic sallen u mit 
crachte nemen. (p. 149)100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100 Yewijn zal door Reynout worden overgeleverd aan zijn broers (p. 152). We horen in de tekst niet hoe het 
verder met hem afloopt.  
N.B. Yewijn is met de redding van de ophanging door Roelant overkomen wat ‘heer Huge Avernaes’ [i.e. een 
van Yewijns betrouwbare adviseurs] min of meer al bedacht had toen hij Yewijn de raad gaf om een politiek 
huwelijk tussen Reynout en Clarisse voor te stellen: ‘mach Reinout bi u dochter kinder werven, hi is van so 
hogen geslacht hi sal u de oerlogen tegen coninc Karel wel helpen dragen, so moechdi rustelic leven ende sonder 
sorch’ (p. 63). M.a.w. Reynout kan en zal zich niet zomaar tegen Yewijn keren wanneer deze de grootvader is 
van zijn kinderen. 
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4  Het kind en het personeel dat zijn moeder verlost 
 
 
Net zoals voor een behoorlijk aantal volwassen familieleden maar moeilijk sympathie valt op 

te brengen, geldt dat ook voor veel vroedvrouwen die we tegenkomen. De vrouwen die zich 

gedurende een langere tijd (al dan niet meteen) na de geboorte over het kind ontfermen en een 

bepaald aantal moeders hiermee enigszins of geheel ontlasten daarentegen, zijn - met 

uitzondering van de ‘voestre’ uit Van den VII Vroeden van binnen Rome - nooit negatief te 

kwalificeren.101 

 

4.1  De vroedvrouw 

Over de taken en activiteiten van de vroedvrouw lezen we vrijwel niets. Alleen in de Historie 

van den wonderlicken Merlijn staat uitdrukkelijk haar kerntaak beschreven: ‘een vroet wijf 

(…) als den tijt volcomen waer des kints lijf salueren (= behouden, redden) mochte’ (p. 29). 

In Marialegende 209 treffen we daarbij een tweetal concrete handelingen aan die tot het 

takenpakket van het beroep behoren. In deze legende staat hoe de zwangere, christelijke Lucia 

uit Spanje is ontvoerd door ‘die onghelovighe turken wt dat conincrijc van garnaten’ die haar 

man verslaan en haar tot een van hun vele nieuwe slavinnen maken. Lucia is slechts veertien 

of vijftien jaar, het is ‘haer eerste vrucht in tederen ionghen iaren’. Ze is ‘scamel (= 

schaamachtig) ende onbesocht (= onervaren) inder saken’ en heeft geen bijstand op de heilige 

kerstnacht waarop ze haar kind zal baren. Ondanks haar tribulatie laat zij haar ‘mariën souter’ 

niet achterwege.102 Vandaar dat Maria haar hulpvraag beantwoordt en haar ‘halp (…) in alre 

manieren Si wasschede dat kint ende besneet die navel ende dede alle dinghen der vroeder 

vrouwen.’103  

                                                 
101 Zie voor de genoemde uitzondering voetnoot 115.   
102 Een ‘mariën souter’ is een in de Middeleeuwen zeer bekende bewerking der Psalmen, waarin een uittreksel 
van iedere psalm op Maria toepasselijk wordt gemaakt (zie: Cd-rom Middelnederlands, s.v. souter I, onder 
betek. 1). 
103 Maria is verder nog aanwezig bij een bevalling in Marialegende 98 (zie voor een korte beschrijving: bijlage 
vijf, rij 13) en helpt eveneens bij de geboorte van het kind van ‘die coninginne van Turkien Torele’ en haar man 
Putiblas, zij het op een veel vager beschreven wijze en in ieder geval niet expliciet als vroedvrouw.  
Torele reist  - vier jaar na planning - met twee reuzen en ‘met groot volc’ voor haar man ‘met alle sijn heren ende 
garnisoene’ uit, richting Lyons waar zij zich willen wreken op Karels ridder Gautier van Lyons omdat deze als 
gevangene van Putiblas de zus van Putiblas ‘aent kersten geloove bracht, (…) maecte haer met kinde’ en 
vervolgens heimelijk met zich meevoerde. ‘Int bosch van Lyons’ laat Torele ‘haer tenten neder slaen, want si 
vermoeyt was.’ Als zij voelt dat zij haar kind moet baren, gaat zij ‘wten heyr (…) om verlost te worden vanden 
kinde, want si int heyr by haer geen vrouwen en had.’ Ze ‘riep haer afgoden dat si haer wilden verlossen vanden 
kinde’, maar wordt door de voorbijganger heremiet Malegijs, die huist in dit bewuste bos, aangeraden om ‘die 
moeder ende maget is [aan te roepen] die [haar] sonder twifel [sal] verlossen.’ ‘Dese vrouwe dit hoorende, heeft 
aengheroepen Mariam die moeder Gods, ende si is verlost geworden van haren kin de [sic]’ ( Historie van 
Malegijs, p. 283, 294 en 299).  
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4.1.1  Van verantwoordelijk tot begrensd hulpvaardig? Van bang tot slecht en goedgelovig? 

Meer komen we te weten over het karakter van de vroedvrouwen binnen mijn corpus, alsook 

over de mate waarin zij zich verantwoordelijk voelen en kind- en moedervriendelijk zijn.  

 Marialegende 161 is bijzonder: hier gaat het om joodse vroedvrouwen die anders dan 

hun christelijke collegae niet koste wat kost het kind hoeven te redden opdat het voor het 

doopsel behouden blijft. De twee vroedvrouwen uit de legende lijken aanvankelijk hoog te 

scoren op de “vroedvrouwenmeetlat”, maar blijken even later toch van oordeel te zijn dat niet 

alles (of beter: niet eenieders invloed) moet kunnen worden aangewend voor de redding van 

moeder en kind. In de legende kan een joodse vrouw die al een tijdje ‘alte seer ghepinicht’ 

wordt maar niet bevallen. De vroedvrouw en de andere aanwezige vrouwen vrezen voor haar 

leven en dat van haar kind. ‘Een ander vroede vrouwe diemen voer die wijste van alden lande 

hielt’ wordt erbij gehaald, maar ook zij weet niet wat te beginnen en rekent op haar dood, 

tenzij ‘die goden mosten haer haestelic te hulpe comen’.104 Als uiteindelijk Maria in een 

visioen aan de vrouw verschijnt om te zeggen dat zij zal worden geholpen zodra zij haar hulp 

inroept, vraagt de jodin om haar steun. Daarop ‘troeste [Maria] die sieke vrouwe ende was 

haer vriendelic mit hare sueter teghenwoordicheit Ende die vrouwe baerde een scoen kint.’ De 

aanvankelijk sterke bekommering en de drang om zo goed mogelijk te helpen slaan om in 

woede bij de andere joodse vrouwen waar naar ik aanneem ook de beide vroedvrouwen toe 

worden gerekend.105 Omdat de zwangere joodse als een christen Maria heeft aangeroepen - 

‘die moeder des propheten die onse vaders hebben ghecruust’ - is er volgens hen ‘een 

onwettich kint’ geboren. ‘Ende si sceyden alle van daen ende lieten die sieke vrouwe mit 

onwaerden.’106  

Als typische “flat characters” komen de (christelijke) vroedvrouwen in mijn corpus  

verder vooral voor als type met één overheersende emotie, karaktertrek en/of één handeling 

die het verhaal verder draagt. Zo is de vroedvrouw in de Historie van den wonderlicken 

Merlijn voornamelijk bang en die uit Helias ridder metter swane zeer kind- en 

                                                 
104 Zie voor het ten onrechte als polytheïsme geduide jodendom: voetnoot 106.  
105 Zij worden weliswaar niet apart genoemd, maar zullen tot ‘alle (die ioetsche vrouwen)’ en ‘die ander iodinnen 
die bi hoor waren’ worden gerekend, enerzijds omdat nergens melding wordt gemaakt van hun vertrek, 
anderzijds omdat een vertrek ook weinig logisch en rijkelijk vroeg zou zijn.  
106 In mijn corpus springt meermalen in het oog dat horrorverhalen over joden het goed doen, maar blijkt 
tegelijkertijd soms ook dat belangrijke kennis van het jodendom ontbreekt (zo wordt hier in Marialeg. 161 het 
monotheïstische van de religie over het hoofd gezien). Eigenlijk kennen de door mij bekeken teksten van 
christelijke signatuur slechts twee typen joden: de goede die zich voor het christendom openstellen en die zich 
later zullen bekeren en de slechte die ver van het christendom afstaan. In deze legende behoort de zieke joodse 
die moeder wordt tot de eerste groep (zij zal zich samen met haar kind laten dopen in de christelijke kerk ‘totter 
eren ende waerdicheit onser liever vrouwen die ghebenedijt moet wesen inder ewicheit’); de andere joodse 
vrouwen (inclusief de vroedvrouwen) representeren het type “slechte jood”. 
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moederonvriendelijk. De laatste en de vroedvrouw uit de Historie van Malegijs vormen 

vooral een vrij aanzienlijke schakel in de uitvoering van de kwade plannen van Matabrune en 

het team Galiose en Flocario die in het vorige hoofdstuk besproken zijn.   

Om te laten zien hoe uitzonderlijk wonderlijk Merlijn is vanaf het moment van zijn 

geboorte, is de angst van de vroedvrouw een zeer nuttig instrument. Zij schrikt bij de eerste 

aanschouwing van zijn uiterlijk (zie ook supra p. 23), maar is ook ‘seer beureest’ als zij het 

één dag oude jongetje toespreekt en verwijtend zegt dat zij het jammer vindt dat zijn moeder 

omwille van hem zal moeten sterven en dat zij zou willen dat hij ‘voor den duuel’ was. Zij 

‘viel van vresen neder ter aerden ende began luyde te criten ende had wel ghewilt datse van 

daer had gheweest’ wanneer Merlijn haar boos antwoord geeft beginnend met ‘Ghi oude 

tandelose quene’ en eindigend met een zelfverdediging: hij zal zijn moeder niet de ondergang 

bezorgen, maar haar juist redden (p. 29-30).107 Belangrijker is de rol van de vroedvrouw in 

Helias ridder metter swane.108 Wanneer Matabrune aangeeft dat zij haar zoon Oriant en diens 

vrouw Beatris van elkaar wil doen scheiden en zegt dat dit ‘lichtelijck [is te] volbrengen want 

sy kint draget’, haakt de vroedvrouw hierop onmiddellijk in met een eigen plan: ‘Dunckt u 

goedt ick salt kint dooden int baren, ende ick sal den koninck segghen dat zijt willens gedoot 

heeft.’ Dat Matabrune iets op het oog heeft dat ‘nog onmenschelijcker ende schandelijcker’ is, 

doet niets af aan de slechtheid van ‘de valsche vroe-vrouwe’ die met groot gemak bereid is 

om zowel een moeder als haar kind(eren) te schenden en haar verantwoordelijkheid en iedere 

gedachte aan het doopsel gewoonweg lijkt te vergeten. De rol die Matabrune haar heeft 

toebedacht is naar Beatris te gaan om haar diensten aan te bieden en nadien Matabrunes 

leugen als de waarheid te presenteren tegenover zowel Beatris als Oriant. Met onder meer een 

‘luttel sal men mercken eenich quaet opstel oft verraetschap’ stemt de vroedvrouw in en 

acteert zij eerst bij Beatris dat deze zeven honden heeft gebaard (p. 12), speelt zij vervolgens 

een troostgevende (p. 14) en beaamt zij dan tegenover Oriant de verzinsels van Matabrune (p. 

21).  

 

 

                                                 
107 Overigens is op het moment van Merlijns zo vroege woorden ook zijn eigen moeder erg bang: ‘Ende die 
moeder lach oock in anxte ende vrese van hem ende began haer ghelijc tvroetwijf te crucen ende te seghenen 
ende vermaende hem byden name gods almachtich dat hi hem segghen soude wie hy waer ende wat auentuere 
dat hem daer ghebracht had’ (p. 30).  
108 Dat de kwade rol van deze vroedvrouw niet over het hoofd moet worden gezien, blijkt uit het gegeven dat zij 
in drie van de vier verkorte weergaven van het verhaal over de geschiedenis van Helias en zijn zwanenbroers en 
-zus aan bod komt (d.w.z. in de verhalen verteld door de engel aan heremiet Helias, door heremiet Helias aan 
Helias “junior” en door Helias “junior” aan o.m. zijn vader Oriant en moeder Beatris op resp. p. 36, 37 en 42 en 
alleen niet in de biecht van verrader Macharis op p. 50 en 51).  
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Is het het geld dat telt?  

Aan de vroedvrouw in Helias ridder metter swane wordt een beloning beloofd. Als zij zweert 

dat zij met niemand haar geheim zal delen, dan zal Matabrune haar ‘veel goets geven dat [zij] 

nimmermeer gebreck hebben’ zal. De vroedvrouw heeft hier wel oren naar, geeft haar haar 

belofte en krijgt vervolgens van Matabrune te horen wat haar dwarszit en hoe zij dit probleem 

denkt op te lossen. Ook de vroedvrouw rond de koningin van ‘Ermenien’ denkt een geldsom 

te krijgen en wel - via Flocario - van koning Ambertus die haar volgens bedrieger Flocario  

beveelt (…) op [haar] lijf (= leven) dat [zij] terstont als [zij] tkint ontfanghen [heeft] dat 
[zij Flocario] dat brenghen [zal] op gheen water op [Flocario’s] casteel, ende daer sal [hij 
het] op doen voeden van [zijn] wijve, midts dat sy eens coninckx dochter is, ende om dat 
sijn [i.e. Ambertus’] wijf niet edel en is, so en wilt hi tkint van haer niet gesoocht hebben, 
mer van [Flocario’s] wijve die ooc gheleghen is van eenen sone. 
(Historie van Malegijs, p. 181-82) 

 
Onmiddellijk na deze opdracht met uitleg belooft de vroedvrouw dat zij Flocario het kind zal 

brengen. Blijkbaar gelooft zij dat Flocario werkelijk de boodschap van zijn neef de koning 

verkondigt en vindt zij de explicatie plausibel en/of de dreiging die van de boodschap uitgaat 

zo sterk dat ze ook gekkere opdrachten zou uitvoeren. Na haar belofte, maar vóór de 

uitvoering van het bevel wordt er door de verrader Flocario nog aan toegevoegd dat ‘die 

coninck willet [hem] doen voesteren dat niemant en sal weten dan dattet [zijn, i.e. Flocario’s] 

kint is’ en dat wanneer de vroedvrouw haar opdracht ‘wijselijck’ verricht en zodanig dat 

niemand het ziet, ‘men [haar] wel [sal] loonen.’ Het belletje dat wellicht bij de eerste zin zal 

zijn gaan rinkelen bij de vroedvrouw (is de koning werkelijk bereid om zijn vrouw het kind af 

te nemen en het met een andere identiteit elders onder te brengen?), is mogelijkerwijs door de 

tweede overschreeuwd.  

 Het zit de vroedvrouw in de Historie van Malegijs tegen. Ze was te goedgelovig en  

raakt niet rijk, maar dood. Het loon dat Flocario haar zal blijken uit te betalen, bestaat uit een 

mes door haar lichaam en ‘eenen grooten steen aenden hals’ waarna ze in het water wordt 

geworpen (p. 182). Dat de ziel van de vroedvrouw vervolgens door de duivel wordt 

meegevoerd (p. 186), zal tonen dat de vroedvrouw bovenal slecht was en pas in de tweede 

plaats een slachtoffer van de woordelijke en materiële wapens van een andere kwade figuur. 
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4.2  De min 

Flocario’s verzonnen verhaal is niet het enige waarin door een bepaald personage geloof 

wordt gehecht aan een nauw verband tussen moedermelk en de vrouw van wie deze afkomstig 

is. Waar hier is bedacht dat de koning gelooft dat met de melkoverdracht van zoogster naar 

drinker ook de mate van (on)edelheid van de eerste op de laatste overgaat, lijken we hetzelfde 

daadwerkelijk te zien in Floris ende Blancefloer waar Floris’ ouders bang zijn (of misschien 

zelfs: menen te weten) dat godsdienstovertuiging (en wellicht eveneens: edelheid) een 

bestanddeel is van moedermelk. Zo althans zou ik de volgende passage willen interpreteren: 

Si [i.e. de koning en koningin van Spanje] mindent (-t = hun kind Floris) ghelijc haers 
selfs lijf, / Ende bevalent den kerstinen wijf [i.e. de moeder van Blancefloer], / Dat sijt 
soude houden ende voeden (= opvoeden, zie p. 33). / Maer men hiet haer des behoeden, / 
Dat sijt selve en soeghde niet. / Men bevalt te soghene ende hiet / Eenre heydenre voestre, 
diere toe dochte (= die er geschikt voor was) dat si conincs kint soghen mochte.  
(v. 251-58)109 

 
 Hoe gebruikelijk precies het hebben van een ‘amme’, ‘voester’ ofwel min is en of zij 

alleen aanwezig is bij gezinnen in de adelstand, kan ik uit “mijn” teksten niet opmaken.110 Dat 

voedsters hoe dan ook zeer zeker niet ongewoon waren, blijkt bijvoorbeeld uit de volgende 

zin in de Historie van Malegijs:    

‘DOent eenen dach geleden was, dat die coninginne van Ermenien gelegen was, so 
vraechde si haer camenieren waer haer sone te voesteren was, want si tkint begheerde te 
sien’ (p. 187) 

 

                                                 
109 Dat een min met een andere religie niet altijd problematisch hoeft te worden gevonden blijkt in Marialegende 
132, waar de christelijke Agnes ‘amme’ (= min) wordt bij een joods gezin. Of haar christelijkheid al bekend is 
wanneer Agnes wordt aangenomen is niet duidelijk, maar ze wordt in ieder geval niet weggestuurd als ze de 
joodse vrouw begint te vertellen over haar geloof. Echter, de echtgenoot van de vriendelijke joodse heeft het  
niet zo op Agnes. Niet om haar invloed op zijn kroost (daarover wordt althans niets gezegd), maar wel vanuit 
zijn voortdurend aanwezige ‘anxt (…) dat si [i.e. Agnes] [haar, i.e. zijn vrouw] verleyden soude ende brenghen 
tot dwalinghe ende tot ongelove.’  
N.B. Of hij Agnes ook om deze reden probeert te doden, weet ik niet zeker. Dat ligt eraan welke betekenis je 
toekent aan het werkwoord ‘verkeren’ in de zin: ‘Ende doe die iode des avonts thuus quam ende bekende dattet 
sijn amme was [die op het bed van hem en zijn vrouw ligt] wert hi seer verbolghen ende toornich want hi hadde 
vermoeden dat si sijn huusvrouwe (= echtgenote) verkeerde Ende hi seide "voorwaer dese bedriechster is hier nu 
qualic ghecomen want ic salse doden”’. Wanneer je ‘verkeren’ als misleiden leest, dan is de reden om Agnes te 
vermoorden gelegen in het bedrog dat hij de min aanrekent (dit is niet terecht, want zijn joodse vrouw heeft 
Agnes die zeer moe was gesmeekt om in haar bed te gaan liggen en daar uit te rusten na een vermoeiende 
periode waarin zij voor absolutie afreisde naar de paus). Je kunt ‘verkeren’ echter ook lezen als afbrengen van 
het rechte pad / afvallig maken van het rechte geloof. Misschien dat de jood bij de onverwachte terugkeer van 
Agnes nu eindelijk zijn kans schoon ziet om degene van wie hij vreest dat zij zijn vrouw van het jodendom 
afbrengt, uit de weg te ruimen? 
110 In “mijn” teksten komt de min sowieso meermalen voor bij de adelstand, maar of zij ook louter in die kringen 
functioneert, kan ik niet vaststellen: van het joodse gezin uit Marialegende 132 wordt niets gezegd over (en ook 
nergens gezinspeeld op) het wel of niet van adel zijn.    
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waaruit de vanzelfsprekende aanwezigheid van een min naar voren komt.111 Hetzelfde blijkt 

bovendien misschien ook uit twee tekstplaatsen waar benadrukt wordt dat er door de eigen 

moeder gevoed moet worden (iets wat dit wellicht als specialer doet overkomen dan het meer 

gemiddelde voeden door een min). Ten eerste moet in de Historie van den wonderlicken 

Merlijn de moeder van Merlijn in het voorstel van haar biechtvader, heremiet Blasius, aan de 

rechter ‘haer kint selue (…) een half iaer lanc voesteren’ (p. 29).112 Ten tweede krijgt gravin 

Yda in Helias ridder metter swane van een engel te horen dat zij de ‘drie knapelijcke 

kinderen’ die zij bij haar man zal krijgen met haar eigen borsten moet voeden; zij zullen de 

goddelijke zegen ontvangen en het ‘Heylich Land uyt de handen der ongeloovighe’ winnen 

(p. 76).  

 Aan de opdracht van de engel zal Yda niet helemaal voldoen. Als zij met Pinksteren  

voor haar jongste kind net iets te lang in de kerk verblijft en de zuigeling erg huilt, geeft een 

andere (vreemde?) vrouw het jonge kind Eustachius ‘te suyghen’. Als Yda dit ziet, weet zij 

dat het nachtelijk visioen dat voorafging aan de woorden van de engel, is uitgekomen. Hierin 

voedde zij drie kleine kindertjes met haar eigen melk. De eerste twee droegen elk een kroon 

op hun hoofd, maar van de derde werd de kroon gebroken, omdat het kind dronk bij een 

andere vrouw dan zijn moeder.113 Hevig ontsteld nu roept Yda tegen de hulpvaardige vrouw: 

Ach vrouwe wat hebdy gedaen? nu sal Eustachius mijn soon zijn weerdicheydt verliesen, 
om dat hy u borsten gesogen heeft, waerom ick u wel haten mach (p. 77). 

 
Zo’n “dank” echter had de verbouwereerde vrouw die ‘meynde wel te doen (…) ende meende 

't kint te stillen’ duidelijk niet verwacht.114  

                                                 
111 Men merke op hoe groot het contrast is met het verzonnen verhaal van Flocario waarin het lijkt alsof er erg 
veel moeite voor moet worden gedaan om te voorkomen dat de koningin zelf haar eigen zoon voedt. 
112 Naar de reden hiervoor kunnen we niet meer dan gissen. Het gehele voorstel van Blasius is bedoeld om de 
rechter ervan te overtuigen dat hij Blasius’ biechtdochter niet al in haar zwangerschap ter dood moet veroordelen 
voor eventuele leugens omtrent de verwekking van haar kind. De rechter zou pas moeten jureren nadat het kind 
geboren is en het kind een half jaar lang alleen met zijn moeder heeft geleefd (‘Ende by haer en mocht niemant 
comen dan een vroet wijf ’ als de tijd is aangebroken om het kind levend en wel ter wereld te helpen). Het vooraf 
doden van het kind is volgens Blasius oneerlijk. Al zou de moeder verkeerd hebben gehandeld, ‘des en heeft die 
vrucht in haren lichaem gheen schult’. Wie weet wordt het kind wel ‘een heylich man’ en dan zou het doden van 
de vrucht een heel domme daad zijn!  
Ik denk dat de reden voor het zelf voeden van het kind meer te maken heeft met de door Blasius ingeschatte 
waarde van de alomtegenwoordigheid en de melkkwaliteit van de moeder en minder met de bescherming van 
een voedster. Blasius gelooft het verhaal van zijn biechtdochter en verwacht waarschijnlijk dat zij en haar vrucht 
iets bijzonders hebben, dat na een half jaar tijd met elkaar ook opgemerkt zal worden door anderen.  
113 Al eerder in het verhaal is beschreven wat het gevolg is van het zogen van Yda’s jongste zoon door een 
andere vrouw dan Yda. Op p. 62 van Helias ridder metter swane lezen we over Eustachius: ‘die een groot prince 
was, maer gheen koninck gelijck de ander twee, om dat hy gheen (l. eens een (?)) ander vrouwen borst sooghde 
dan sijn eyghen moeder, alsoo dat hier nae noch sal verklaert worden.’  
114 De scène waarin de voor moeder Yda onbekende vrouw Eustachius voedt, is (opnieuw) een voorbeeld van het 
gegeven dat het voeden van een zuigeling met “andervrouws” melk in de middeleeuwse (fictieve) maatschappij 
in ieder geval meer algemeen heersend was dan het is in de moderne samenleving. Of moet mijn redenering 
anders luiden? Het feit dat Yda zich even niet genoeg bezighoudt met de eetlust van haar zoontje, zou kunnen 
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4.3  De verzorgster   

De grens tussen een min en een verzorgster met een ander, ruimer takenpakket lijkt hier en 

daar vloeiend. We zagen al dat de vader en moeder van Floris de moeder van Blancefloer 

voldoende wijs en kundig achtten om hun zoontje aan toe te vertrouwen, maar dat haar met 

klem erop wordt gewezen dat de voedingstaak niet de hare is. Dit suggereert dat beide taken 

normaliter vaker hand in hand gaan, iets wat ook blijkt uit het tweede exempel dat wordt 

verteld in Van den VII Vroeden van binnen Rome (v. 748-839). Daar zien we een ‘voestre’ 

niet voeden, maar wel het kind tot slapen verleiden en als enige in de buurt van het slapende 

kind aanwezig zijn (v. 777-78).115 

 Van de verzorgsters komen we niet bijster veel te weten. In Floris ende Blancefloer 

lezen we over enkele taken van Blancefloers moeder die zowel haar eigen kind als dat van de 

koning en koningin ‘dede (…) / Te tide slapen, te tide waken, / Te tide haer bad ende bedde 

maken’ (v. 262-64). Verder vernemen we dat de verzorgsters niet alleen naar het kind 

toekomen, maar dat het kind ook bij hen thuis kan komen inwonen116 en merken we 

bovendien dat zij steeds het vertrouwen van de ouders genieten om hun ‘eerbaerheit’ (= 

fatsoen of onbesprokenheid van levenswandel).117  

 

 

 

                                                                                                                                                         
aantonen dat zij geenszins verwacht dat een buitenstaander haar kind zal gaan voeden (dit wordt gesteund door: 
‘Ende als sijn [i.e. Eustachius’] moeder vander kercken quam vantse de vrou, des sy verwondert was ende 
seyde: Ach vrouwe wat hebdy gedaen? [etc.]’; dikdrukking van mij, CS). Zou de mogelijkheid van een andere 
vrouw die het kind zijn honger stilt (en die niet een met zorgvuldigheid aangestelde min is) reëel zijn en in de 
verwachting liggen, dan zou Yda - als degene die ‘seer wijslijc’ en ‘met neersticheydt’ haar kinderen voedt - 
toch waakzamer geweest zijn?   
115 In de buurt echter, is hier niet bijzonder nabij, de voedster is in dit verhaal dan ook niet erg waakzaam. ‘Ten 
venstren es si liggen gegaen / Ende liet dat kint allene staen / In de sale bi enen hasewint’ (v. 779-81) waardoor 
zij de strijd van de slang en de hond rond de wieg van het kind geheel mist en dan ook zonder enige observatie 
de verkeerde conclusie trekt en deze luid verkondigt. Pas als de vader thuiskomt en onmiddellijk de hazenwind 
heeft gestraft voor het doden van zijn kind, neemt hij waar hoe de vork echt in de steel zit: het kind ligt  
ongedeerd in de omgevallen, maar nog steeds beschermende, wieg en leeft dankzij de hond die het voor de 
gevaarlijke slang heeft behoed (de slang die uit zijn ‘clove wide’ komt, nadat hij heeft geconstateerd dat er geen 
ander mens bij het kind aanwezig is, zie v. 785-88).  
N.B. In dit exempel is de rol van de moeder van het kind zeer onduidelijk, het lijkt erop dat zij in een andere 
versie meer aanwezig was en hier bijna, maar net niet helemaal is geëlimineerd (zie de bevreemdende verzen: 
810 en 826).  
116 Dit gebeurt in Marialegende 101 waar een vrouw wier man hun bezit er doorheen jast, ‘nam van node an 
omden cost te crighen eens ridders kint te houden’.  
N.B. Het kind krijgt in deze situatie natuurlijk ook te maken met de man van de verzorgster. Diens aanwezigheid 
en haar vertrouwen in hem (te concluderen uit het gegeven dat zij het huis uit durft te gaan zonder het kind met 
zich mee te nemen) pakken voor het kind slecht uit. De man doodt het kind omdat hij van zijn echtgenote af wil. 
Hij denkt dit te kunnen bereiken als zij van de moord wordt verdacht. Zie voor de afloop p. 96.    
117 In Marialegende 101 staat dat: ‘om hoor doghets willen so bestedement (-t = het kind) haer Want si was 
bekent voor een eerbaer wijf’ (let wel: haar man wordt niet in de gedachten van de ouders meegewogen).   



 69 

5  Het kind en zijn leermeester 

 

Een jongen van twaalf ‘plach sijn ouders scapen te hoeden’ (Marialeg. 114); een meisje 

Hilleken wordt geacht te ‘weinden tmout’ (= het mout om te draaien)118 (Denensage, v. 571); 

een monnikje krijgt van zijn overste de taak om de tafel te dekken en het bier te tappen 

(Marialeg. 148); en een jongen van zijn ouders om buitenshuis brood en bier te halen 

(Marialeg. 95). Over kinderen die werken of een kleine taak uitvoeren voor een volwassene 

lezen we in mijn corpus niet veel meer dan dit,119 over schoolgaande kinderen en kinderen die 

alleen of met een kleine groep leren bij een ingehuurde leermeester horen we des te meer (zie 

ook bijlage drie, p. XXII-XXIII). 

 

5.1  Van de eerste les tot de examinering                     

Als die coninc [i.e. Fenus] hadde vernomen, / Dat zijn kint [i.e. Floris] soe verre was 
comen, / Dat het mochte ter scole ghaen / Ende lettren kennen ende verstaen, / Riep hi te 
hem sinen zone, / Als hi dicke was ghewone. / "Minne", seit hi, "ic sal di ter scolen doen: 
/ Di sal leren meester Gaydoen, / Een wijs meester ende een vroet." 
(Floris ende Blancefloer, v. 293-301) 

 
Of Floris nu de juiste leeftijd of - in Fenus’ inschatting - het vereiste niveau heeft bereikt om 

hem voor het eerst naar school te laten gaan, blijft in Floris ende Blancefloer in de lucht 

hangen. Uit een aantal andere teksten echter, zou je een aanvangsleeftijd van om en nabij de 

zeven jaar kunnen induceren.120 Vanaf dat moment mogen kinderen zonder toezicht van 

volwassenen naar hun school lopen of kunnen zij gaan wonen op de plek waar hun 

leermeester te vinden is.   

De enige bron die uitvoerig ingaat 

op schoolse zaken die buiten de infor-

matie over goede leerlingen en aardige of 

arglistige leermeesters valt, is Van den VII 

Vroeden van binnen Rome. Waar we in  

                                                 
118 Waarschijnlijk omdat het zo beter droogt. 
119 Wellicht werkt Waernere bij de jood Ysaac bij wie de jongen in huis vermoord wordt (zie het tekstblokje op 
p. 45-46). Dit is althans wat Van den Eerenbeemt stelt. Vanuit de tekst lijkt mij deze mogelijkheid weliswaar 
reëel, maar niet dwingend  (zie: Eerenbeemt 1935, p. 262-63).  
120 In Marialegenden 13 en 117 wordt het kind met zeven op school gezet en ook keizer Dyoclesiyen uit Van den 
VII Vroeden van binnen Rome zoekt een leermeester voor zijn zoon als deze zeven is. Johannes van 
Dammascenen is een jaartje ouder (Marialeg. 147).  
N.B. Voor degenen die het gemiddelde aanvangsjaar van zeven eerder zien als gevolg van de speciale waarde 
van dit getal binnen de in de Middeleeuwen zo belangrijke getalssymboliek: ook Van den Eerenbeemt spreekt 
vanuit de kennis met zijn enorme corpus van informatieve, prescriptieve en fictieve teksten over de leeftijd van 
zeven als ‘de algemeen aangenomene, om den schooltijd aan te vangen’ (Eerenbeemt 1935, p. 98).  

Schoenen, een wastafel en een griffel… 
 
… dit zijn de spullen die Maria noemt als voorbeelden 

waarvoor haar geld voor de kleine Herman ter 
beschikking staat. Als het kind van arme ouders - dat in 
een barre winter op blote voeten rondloopt - iets nodig 

heeft, kan hij ‘penninghen’ vinden onder de steen die zij 
hem aanwijst 

(Marialegende 117). 
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Floris ende Blancefloer wel lezen over hun opgedane kennis van het Latijn waarmee de 

kinderen hun liefde, in ieder geval rond de ‘leeke’ die deze taal niet machtig zijn, in het 

geheim voor elkaar kunnen uitdrukken (v. 350-55 en v. 1168-72) en tevens horen dat zij veel 

en genoeglijk leren van een tekst als Ovidius’ Ars Amandi (= De kunst van het liefhebben) (v. 

331-43), krijgen we het meest uitgebreide beeld van de lesstof aan de hand van een 

ruimtebeschrijving in de VII Vroeden-tekst. In een vrijthof buiten de stad Rome wordt 

speciaal voor de jongen een gebouw opgetrokken waar de zeven aangenomen leermeesters  

daden an wegen ende an doren / Bescriven, achter ende voren, / In allentalven (= aan alle 
kanten), in allen siden, / Der manen loep, der sonnen scinen; / Die seven arten mocht men 
daer / Wel sien / bescreven openbaer: / Astronomie ende fizike (= natuurkunde of 
geneeskunde), / Ingromancie [nigromantie?] ende arismatike, / Gramarie ende rethorike, / 
Ende oec stont daer bescreven musike. / Alle dese seven arten / Stonden daer bescreven 
met begarten / Ende gemaelt vele scone. / Daeraf leerde men skeysers sone / Ene lesse in 
elken dage. (v. 235-249)121 

 
Van den VII Vroeden van binnen Rome is daarbij de enige tekst waarin door de 

leermeesters wordt getoetst of de leerling al het gewenste niveau heeft bereikt.122 Zij doen dit 

in de nacht en onverwacht. Stiekem komen ze de slaapkamer van de jongen in als hij vast in 

slaap is en leggen ze onder elke bedpoot vier groene bladeren ‘of siere gewassen stoeden’ als 

blaadjes aan boomtakken. Wanneer het kind ontwaakt, verbaasd om zich heen kijkt en hem 

gevraagd wordt wat er aan de hand is, luidt zijn antwoord geheel naar wens van de meesters:  

Daer ic ligge, op dese stede, / Duncket mi wesen aldus / Dat de vorste (= het dak, Cd-rom 
Middelnederlands, s.v. vorst IV, betek. 1) van den huus / Es gedaelt, of derde (= de 
grond) verhoget, / Of dbedde mijn es opgetoget (= in de hoogte gebracht) / Daer ic op te 
liggen plie; / Over waer duncket dus mie (v. 282-87). 

 
Het resultaat? De keizerszoon wordt wijs bevonden. Het feit dat hij kort na het wakker 

worden in staat is om een zo minieme wijziging op te merken maakt dat hij slaagt voor de test 

bedoeld voor zeer fijngevoeligen. Zijn subtiele waarneming is een teken voor zijn perfectie in 

alle opzichten: de leermeesters weten nu dat ‘het [kind] wel soude connen met eren / 

Andworden allen heren, / So wat dat men hem vragede’ (v. 293-95).123  

 

 

                                                 
121 Bij dit beeld steekt een minimale beschrijving zoals die bijvoorbeeld voorkomt in Ene scone exempel van 
eenen jonghen kinde ende van haren scoelmeester maar schril af. Hierin wordt niet meer gezegd dan dat het 
dertienjarige schoolmeisje ‘leerde lesen ende singhen’ (v. 33) en verwacht dat haar meester haar zal ‘leren ende 
wisen, / Ter doghet bringhen, ende daer toe risen’ (v. 47-48).  
122 De enige andere beproevingen waarover we binnen mijn corpus lezen zijn die van twee vaders die hun zonen, 
die de kinderleeftijd al een tijdje voorbij zijn, toetsen op dapperheid (zie Historie vanden vier heemskinderen, p. 
27 en de Historie van Malegijs, p. 106-07).  
123 Ik heb hier stilzwijgend aangenomen dat de examinering nog binnen de kindertijd valt, maar helemaal 
duidelijk is dit niet (zie hiervoor bijlage twee, p. XII-XIII).  
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5.2  Een corpus stampvol vorderingen van leergierigen…                      

Over slimme kinderen lezen we vooral in fragmen-

ten of zinnen rond de schoolgang en de lessen van 

leermeesters.124 Zowel de keizerszoon uit Van den 

VII Vroeden van binnen Rome alsook de zoon van 

de koning van Perzië in Marialegende 147 evena-

ren hun leraren (geheel of gedeeltelijk).125 De eer-

ste is na vele lessen van zijn zeven leermeesters 

‘wijs ende verstont / Van alrehande wijshede / Al-

se enech siere meester dede. / Het [kind] disputeer-

de wel in latine / Jegen elken meester sine, / Van  

vroescapen, van menegen saken’ (v. 256-61). De tweede is met de lessen van de 

veelgevraagde leermeester Johannes van Dammasenus  

in corten iaren een guet meester (…) Sonderlinghe in scriven ende in latijnscher talen te 
dichten. waren si beide soe ghelijc so dattet nyement onderscheyden noch kennen en 
mochte haerre twier hant in scriven ende in dichten.126 

 
 Nog meer dan de slimheid van kinderen worden hun leergierigheid en hun vorderingen 

beklemtoond. De enige twee leerlingen van wie wordt aangegeven dat ze zich op school niet 

altijd kunnen concentreren zijn Floris en Blancefloer. ‘Als deen bi den andren niet en was, / 

Vergat hi wat hi hoerde of las’ lezen we in de verzen 323-24. Alle andere pupillen blijken niet 

alleen goed te kunnen leren (‘het [kind] nam wel toe in leringe’; Marialeg. 117), maar dit ook 

maar wat graag te willen. Een scholier uit Marialegende 85 bijvoorbeeld ‘plach haer [i.e. 

Maria] daghelics te bidden dat hi wel leren moste’ en verkrijgt hiermee Maria’s gratie ‘so dat 

                                                 
124 Een uitzondering vormt het kind uit Marialegende 114 dat gewoon is schapen te hoeden. Zonder een tijd bij 
een leermeester door te brengen leert het toch zijn talen en wel op een heel speciale wijze. Wanneer de jongen 
voor een tweede keer ‘pestilencie des vuers’ krijgt, gaat hij met zijn moeder naar de kerk te ‘Syssoen’ (zie ook 
het blokje ‘Kinderen die wensen…’ op p. 50-51). Nadat hij aldaar genezen uit zijn slaap ontwaakt, vertelt hij ‘dat 
hi in sinen slaep wt sinen lichaem ghenomen was Ende wort ghebrocht voor dat aenschijn gods’ waar Christus 
zijn moeder de macht geeft over ‘die plaghe der pestilenciën des viers die doe inder werlt seer regneerde’. ‘Doe 
onse heer dit ghesproken hadde doe wert ic verlost van den vuer ende was al ghesont’ vertelt de jongen zijn 
moeder en hij geeft haar twee tekens ‘op dat [zij het] te bet gheloven’ kan. Het eerste is dat hij voor het einde 
van de maand ‘vander werlt sceyden’ zal, het tweede dat hij ‘en quam nye [zijn] daghen inder scolen om letteren 
te leren Mer seer (= var. op ‘seder(t)’, CS) [hij] bi onser liever vrouwen ende bi onsen lieven heer gheweest 
hebbe so can [hij] alle scrijften diemen leest Ende (...) spreken mit allen tonghen’. Beide blijken inderdaad te 
kloppen. 
125 Let wel: het is moeilijk te bepalen of dit evenaren nog binnen hun kindertijd valt.  
126 Waar het evenaren van zijn leermeesters bij de keizerszoon uit Van den VII Vroeden van binnen Rome zeker 
ook op het conto van de leerling wordt geschreven (‘Die meestre haddens goede behage, / Ende wel, dat hem 
bequam, / Dat dat kint so wel vernam (= verstand heeft / goed kan leren)’, v. 250-52), wordt in de Marialegende 
de bekwaamheid van de leermeester benadrukt: ‘Ende iohannes nam sinen [’s konings] soen minliken an ende 
leerden [lees: leerde hem] so natuerliken wel So dat hi in corten iaren een guet meester was [etc.]’. 

                 Goede cijfers? 
 
Van het kind Johannes van Dammasenus dat 
met acht jaar door zijn vader en moeder op 
school wordt gezet ‘om leringhe an te nemen 
ende guede punten te ontfanghen’ wordt 
gezegd dat het daar ‘mit sonderlingher 
begheerten toe gheneycht was’ 
(Marialegende 147). Duidelijk is dat 
Johannes een streber is, maar streeft hij nu 
naar een goed rapport of betekent ‘guede 
punten’ hier iets als goede lessen in 
levenswijsheid? (Cd-rom Middelnederlands, 
s.v. poent, betek. 5)? Het is het laatste: in het 
lange lemma ‘poent’ valt geen verwijzing 
naar cijfers of rapporten te bekennen! 
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hi seer toe nam in leringhe in wijsheiden ende in doechden’. Het toppunt van leergierigheid is 

Rachel die geen genoeg kan krijgen van haar godsdienstonderricht:   

sich hier een edel mirakel dat seer te verwonderen is Dat kint rachel en mochte 
nymmermeer versaet werden dat woert gods te horen Ende nochtans die priester ende sijn 
maghet martha die seer gheestelic ende wijs was beide dicke moede worden dat kint te 
leren ende die een den anderen verlichtede inder leringe  
(Marialeg. 118).127  
 
 

5.3 … en een staalkaart van leermeesters 

Daar waar de leerlingen binnen mijn tekstselectie geen grote verschillen vertonen, is bij de 

leermeesters wel degelijk variëteit te bespeuren. Zo zijn er verschillende typen te 

onderscheiden binnen “de onderrichtende mens”. Naast de typische schoolmeesters 

bijvoorbeeld zijn er ook priesters die het woord van god aan kinderen overbrengen of mensen 

die andere kinderen dan hun eigen al vroeg bepaalde zaken leren (5.3.1). Daarbij zit de 

veelkleurigheid hem ook in de mate waarin de leermeesters bereid zijn hun leerlingen goed te 

doen of juist te schaden (5.3.2).  

 

5.3.1  Buitenschoolse “meesters” 

Zoals de grens tussen min en verzorgster niet immer strikt is (zie supra p. 68), zo is die tussen 

verzorgster en leermeester dat ook niet altijd helemaal. In Marialegende 82 bijvoorbeeld krijgt 

de keizerin van Rome, die - zonder wetenschap van haar ware identiteit - aanvankelijk als 

‘dienst maghet’ is aangenomen, van het echtpaar voor wie ze werkt de taak en het vertrouwen 

om hun zoontje niet alleen ‘wel [te] bewaren’, maar ook ‘hoechlic’ te leren. Kinderen iets 

leren is niet voorbehouden aan onderwijzers in een schoolsituatie. Zo krijgt de joodse Rachel 

vanaf zes of zeven jaar godsdienstonderwijs van een christelijke priester en ‘sijn maghet’ 

(Marialeg. 321 resp. variant 118) en leren Floris en Blancefloer van meerdere personages die 

niet nader zijn aangeduid al voor hun schooltijd hele goede kleine mensen te zijn:  

Als si waren comen tharen vijf jaren, / Van scoenre groten si beide waren / Ende tallen 
goeden werken ghekeert. / Diese ghewijst hadden ende gheleert, / Si waren waert van 
groten lone. 
(Floris ende Blancefloer, v. 285-89) 

 

En dan is er nog Malegijs die van een heremiet veel zaken leert waarnaar hij erg benieuwd is, 

maar die zijn pleegvader Baldaris te gevaarlijk acht voor een (‘ontrent’) twaalfjarige. De 

heremiet laat de jongen overschrijven uit het boekje vol zwarte kunst dat hij geschreven heeft 

                                                 
127 Een tweede plek waar lesgevenden elkaar aanvullen, is in Van den VII Vroeden van binnen Rome, waar we 
lezen dat ‘alle dene meester liet, / Dander en liets niet’ (v. 253-54).  
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en biedt aan om hem te ‘onderwisen (…) daer in tgeen dat [hem] van noode is’ (Historie van 

Malegijs, p. 14). 

 

5.3.2  Goede meesters, slechte meesters 

Meesters die slecht lesgeven ben ik niet tegengeko-

men,128 maar… om een goede leermeester te zijn is 

meer nodig dan alleen een flinke portie onderricht-

kwaliteiten: een goede leraar heeft het ook goed 

met zijn (oud-)leerlingen voor. Dit kan niet worden 

gezegd van de ‘schalc’ in Willem van Hildegaers-

berchs Dit is van ere (gedicht nr. 8). ‘Hy hadde 

langhe tijt in eeren / Die poerters kinder helpen 

leren / Inder scholen ende soe regieren, / Dat hem 

elkerlijck was goedertieren, / Poorters ende poer-

ters kinder; / Waren sy meerder ofte minder, / 

Nyemant en dochter op dan goet’ (v. 63-69). Zijn  

reputatie en het vertrouwen dat hij geniet maken hem succesvol in zijn onderneming: hij ver-

trekt uit zijn stad die al een tijd lang door een edel Romeins heer en zijn leger wordt belegerd 

en weet twee stadskinderen mee te nemen en wel ‘vanden rijcsten, vanden besten’. Expres 

laat hij zich met  beide kinderen gevangennemen waarop hij de belegeraar duidelijk maakt dat 

deze met de kinderen een belangrijke troef in handen heeft. ‘Op dat sy behouden moghen 

tleven, / Men sal u wel die stadt opgheven / Ende onderdanich bliven voert: / Dat moechdi 

proeven op mijn woert’ zegt de verrader van zijn eigen stad die hiermee denkt te ‘vercrighen 

sheren houde (= gunst)’ en er zijn eigen voordeel mee hoopt te behalen. Maar het loopt anders 

dan hij voorspelde. De Romein die de stad alleen met eer wil winnen is allesbehalve onder de 

indruk van de lage streken van de trouweloze. Hij laat hem hard en veel geselen, kapittelt hem 

sterk en zegt hem de twee kinderen terug te brengen bij ‘horen ouderen thuus’.  

                                                 
128 Hoewel… een scholier van Malegijs is ontevreden over zijn leermeester omdat Malegijs volgens hem ‘en 
leerdet [hem] nyet als [hij zijn] ander scholieren dedet’ (Historie van Malegijs, p. 22). We komen uit de tekst 
echter niet te weten of de mening van de leerling nu wel of niet gerechtvaardigd is. Zie ook p. 75 hieronder. 
* Het personage ‘Cathoen de wise’ zal bij het publiek vrijwel zeker de gedachte aan de Disticha Catonis hebben 
opgeroepen (in het Middelnederlands vertaald als: de Dietsche Catoen). Dit werk met ‘spreukachtige 
zedenlessen’ dat ‘volgens de overlevering door Dionysius Cato in de derde eeuw na Christus’ voor zijn eigen 
zoon zou zijn opgesteld ‘als aansporing tot deugdzaam gedrag, als kind en in het latere leven’ behoorde in de 
Middeleeuwen tot de elementaire teksten waarmee men op school Latijn leerde 
(zie: http://www.dbnl.org/tekst/oost033leze01_01/oost033leze01_01_0001.htm).  
 

           Cathoen de wise 
 
Eén van de zeven wijzen van Rome die 
gezamenlijk de zoon van keizer Dyoclesiyen 
onderwijzen, is Cathoen. In zijn “sollicitatie-
gesprek” met werkgever Dyoclesiyen valt 
zijn wijsheid meteen in het oog. Waar de 
meeste sprekers voor en na hem vooral 
pochen met de korte tijd waarin zij hun 
kennis menen te kunnen overbrengen, neemt 
Cathoen, die als vijfde mag spreken, meer 
tijd. Geheel naar verwachting denkt ook hij 
zijn kennis in een jaar minder tijd over te 
brengen dan de voorgaande spreker, maar 
anders dan Tintillus durft hij niet te beweren 
dat hij ook nog de wijsheid van zijn 
‘gesellen’ aan de keizerszoon zal leren. ‘Inne 
weet hoe groet hare vroetscap si, / Ende wat 
verstannessen es ant kint’ (Van den VII 
Vroeden van binnen Rome, v. 132-33, 
dikdrukking van mij, CS) beweert hij heel 
reëel. Hij houdt het dus maar bij het lesgeven 
in zijn eigen kennis.*  
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Een tweede slechte (doch ‘gheleerden wisen’) meester kwam al even voorbij op p. 39 

als de man die het niet zint dat de vader van zijn leerlingen een gelijke en even liefdevolle 

behandeling geeft aan zijn kind en pleegkind. Daarbij betreurt de meester ‘dat hi vanden 

coninc [i.e. de (pleeg)vader van de jongens] alsulken vrienscap niet en hadde als hi 

begheerde’. Om de goede band tussen de koning en zijn pleegkind te verbreken, ‘hi hiete dat 

kint so wanneer dat hem die coninc woude cussen dat hi sijn aensicht van hem soude keren 

want dijn adem ruuct qualic’. Als het kind doet wat zijn meester hem heeft opgedragen, wordt 

de koning kwaad en vraagt hij de leermeester waarom de jongen zich van hem afwendt. Deze 

verzint dat het kind hem heeft gezegd dat de koning uit zijn mond stinkt. De verbolgen koning 

wordt nog bozer nadat hij zijn ademgeur heeft laten testen door een schare van de mooiste en 

meest edele vrouwen van zijn land en deze zijn adem goed oordelen. Hij zal zich op zijn 

pleegzoon wreken, de beloften aan diens gestorven vader ten spijt. Aan zijn ‘forestier’ vraagt 

hij of hij de volgende ochtend vroeg een groot vuur wil maken ‘ende den eersten mensche 

dien hi daer sende. dat hi dien soude verbarnen’. De man doet wat hem is opgedragen, maar… 

verbrandt de malicieuze meester en niet het nietsvermoedende, goede kind. De laatste gaat 

wel op weg naar de ‘forestier’ om hem te vragen of hij heeft gedaan wat de koning hem 

geboden had, maar wordt door Maria wier getijden hij onderweg - en dagelijks - leest, 

geholpen. De jongen hoort op zijn weg ‘luden in een heremitagie’, stapt van zijn paard en 

woont de mis bij waarin net voor de communie iets wonderlijks gebeurt. Boven het altaar 

vliegt een duif die een brief uit zijn snavel laat vallen. Hierin staat dat Maria de heremiet-

priester opdraagt de jongen die bij zijn mis aanwezig is niet te laten gaan ‘eer die noen tijt 

waer ghedaen’. De ongedurige nieuwsgierigheid van de leermeester en de dienstbaarheid van 

de ‘forestier’ maken nu dat de eerste het slachtoffer wordt van zijn eigen bedrog. Als de 

jongen bij de ‘forestier’ arriveert, ziet hij ‘van verre sijn meester werpen inden vuer’ 

(Marialeg. 154).  

 Naast een verraderlijke leermeester en een jaloerse is er ook nog een tot over zijn oren 

verliefde die zich diskwalificeert als ideale onderwijzer wanneer hij de liefde die hij voor zijn 

buitengewoon mooie, dertienjarige leerlinge koestert, aan haar openbaart (in: Ene scone 

exempel van eenen jonghen kinde ende van haren scoelmeester). Deze onthulling aan haar 

vindt plaats als hij ‘en mach / Langher dese pine gedoghen’ (v. 36-37).129 Hij zegt haar onder 

meer dat zijn liefde voor haar hem zozeer heeft verwond, dat hij ‘nemmermeer en can 

                                                 
129 ‘Hi leider ane soe grote minne, / Dat hi waende varen uut sinen sinne, / Ende daer toe dlijf verliesen, / Ende 
van minnen die doot kiesen’ (v. 7-10). 
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ghenesen’ of zij moet er ‘selve troest toe gheven’ (v. 40-42). De reactie van het meisje is 

afwijzend:  

Meester, dit es onreinecheide! / Ghi sout mi leren ende wisen, / Ter doghet bringhen, 
ende daer toe risen, / Ende ghi lecht mi hier af te voren! (= En gij legt mij hier iets voor 
[subauditur: dat mij van de deugd zou afbrengen]; zie Belgisch museum 1837, p. 327) / 
Van desen en willic nemmer horen, / Alsoe gehulpe mi Jhesus! / Ghewaghdijs mi meer, ic 
blive thuus, / Ende wille nemmeer ter scole gaen. (v. 46-53) 

 

5.4  De dood, de liefde of de dankbaarheid? 

Of en hoezeer de verliefde leermeester zijn leerlinge lastigvalt, is moeilijk te bepalen. Na de 

openbaring en het ‘claghen’ van zijn ‘rouwe’ tegenover haar, staat: ‘Dit dede hi haer dicwile 

verstaen.’ Het lijkt mij dat dit ‘dikwijls’ moet worden begrepen als meerdere keren achter 

elkaar binnen een korte tijdspanne. Het antwoord van de dertienjarige komt namelijk ‘herde 

saen’ (= zeer spoedig) en na haar stevige repliek zegt de meester dat hij het er nooit meer over 

zal hebben (v. 54-56).130 Meteen hierop volgen dan de verzen: 

Hi sprac jeghen hare soe vriendelike, / Soe dat die joncfrouw haestelike / Ane hem woude 
legghen minne, / Met herten ende met sinne. / Dit gheduerde wel ij jaer. / Daer na, 
stillekijn ende openbaer, / Ghinc si met hem, ende rumde dlant. (v. 57-63) 

 
Helemaal naar wens gaat het echter toch niet voor de verliefde leermeester, zoals het dat ook 

niet deed voor zijn verraderlijke en jaloerse medemeesters. Als de jongedame, door de 

woorden van haar meester,131 reeds vrij aan het begin van hun reis inziet dat zij de zuiverheid 

van een maagd wil behouden, gaan zij verder als broer en zus door het leven.  

 Naast geseling, een vuurdood en platonische liefde worden leermeesters ook bestraft en 

beloond met andere zaken. Zo tovert Julien, een leerling van Malegijs, zijn leermeester in 

handen van koning Karel die nog een appeltje met hem te schillen heeft, naar zijn zeggen 

omdat Malegijs ‘en leerdet [hem] nyet als [hij zijn] ander scholieren dedet’ (Historie van 

Malegijs, p. 22). Ook goede meesters krijgen het soms zwaar te verduren. Johannes van 

Dammasenus bijvoorbeeld krijgt te maken met een oud-leerling, de zoon van de koning van 

                                                 
130 De letterlijke bewoording luidt: ‘Ic laet dan staen: / Ic en ghewaghes nemmeer woert / En ware of ic u gave 
voert.’ Bij de laatste zin annoteert J.F. Willems (in Belgisch museum 1837, p. 327): ‘Ten ware ik u verliet (?).’ 
Willems’ betekenistoekenning vind ik moeilijk te doorgronden. Zou ‘gave voert’ niet kunnen komen van  
‘vortgeven’ (dat blijkens de gegeven voorbeelden in het MNW  zowel als onscheidbaar alsook als scheidbaar 
werkwoord voorkomt) in de betekenis van: wedergeven aan een ander (hetgeen men zelf heeft ontvangen)? M.i. 
betekenen de twee laatste verzen iets als: ik spreek er in het vervolg geen woord meer over, tenzij het is in 
reactie op uw woorden (ofwel: behalve als u er zelf over begint).   
131 Hij legt haar - op haar vragen - uit hoe het kan dat de mooie bloemen die zij plukte op hun eerste reispauze 
tijdens haar slaap in haar hand zo lelijk waren geworden in vergelijking met de andere nog ongeplukte. De 
meester vergelijkt daartoe de bloemen met een maagd: ‘Als si haren maghdom, dit es waer, / Verloren heeft, si 
en mach daer naer / Weder maghet sijn, als si was eer, / Al dier ghelike en wert si nemmermeer. / Als si onsuvert 
es, dit es waer, / Dan valt si daer naer / Lichte aen anderen sonden’ (v. 113-19). Al vlug heeft hij vervolgens spijt 
van zijn uitleg (v. 125-26).  
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Perzië, die ‘wort so becoert vanden duvel dat hi hat ende nijt creech op sijn meester iohannes 

om dat hi hogher naem ende veel meer eren hadde dan hi Ende peynsde dat hi hem soude 

onteren ende ontliven.’ De koningszoon doet zijn vroegere meester kwaad met behulp van 

datgene dat hij van hem heeft overgenomen. Aangezien leraar en leerling zozeer hetzelfde 

handschrift en dezelfde manier van ‘dichten’ hebben dat ze niet van elkaar zijn te 

onderscheiden, kan de laatste een brief schrijven waardoor de eerste een tijd lang wordt 

beschuldigd van verraad jegens keizer Theodosius van ‘Constantinobel’ (Marialeg. 147). De 

zeven leermeesters van de keizerszoon in Van den VII Vroeden van binnen Rome ten slotte, 

zal ten onrechte slecht onderwijs ten laste worden gelegd door de vader van hun leerling die 

een lange tijd gelooft dat zijn kind niet kan spreken en dat het trachtte zijn tweede vrouw te 

verkrachten. Keizer Dyoclesiyen wil ze hierom alle zeven samen met zijn zoon doden. Echter, 

wanneer uitkomt dat geen van de twee nare zaken die hij geloofde waar is, is hij de zeven 

‘vroeden’ zeer dankbaar voor hun bescherming van zijn kind (v. 4080-88). 
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6  Het kind en de andere kinderen  

 

In de voorgaande hoofdstukken bracht ik kinderen steeds in beeld rondom een of meerdere 

volwassen figuren. Ze bleven hierbij grotendeels in een passieve rol. We kwamen, met andere 

woorden, meer te weten over hen door te lezen over hoe er met ze werd omgegaan, dan dat 

we ze leerden kennen via hun eigen spraak en gedachten in (in-)directe rede of hun daden en 

besluiten. Vanzelfsprekend zien we meer van de kinderen zelf in dit hoofdstuk over het kind 

naast of te midden van zijn broertjes, zusjes, buurkinderen, medescholieren, speelkameraadjes 

en soms zelfs een jonge geliefde. Een lang hoofdstuk is het niet, want binnen het corpus is er 

voor deze meer gelijkwaardige relatie van kind tot kind helaas slechts weinig ruimte.  

 

6.1  Het kind en zijn speelmaatjes  

6.1.1  Wat is toch dat spelen ‘na kinder manyeren’? 

Kinderen en spelen horen bij elkaar. Dit blijkt ontegenzeglijk uit 

de optelsom van alle spelende kinderen die worden genoemd  

binnen mijn tekstselectie. Vaak blijft het bij dit noemen en wordt het spelen zelf niet nader 

toegelicht. Bijna overal worden bij een vorm van het werkwoord ‘spelen’ steeds de plaats en 

de speelgeno(o)t(en) vermeld, maar blijven speelgoed of namen en uitleg van de gespeelde 

spelen verzwegen.132 We lezen dat kinderen spelen met broertjes, zusjes, klasgenootjes, 

joodse of christelijke (buur-)kinderen en dat ze dit doen in het bos, op straat, op niet nader 

bepaalde plekken in een stad, op zee of rond andere wateren. Slechts een enkele keer echter, 

vernemen we wel ook (met) wat er wordt gespeeld. In Marialegende 164 bijvoorbeeld klimt 

een aantal kinderen in een winter aan boord van een schip en vaart ‘hier ende daer mitten 

scepe spelende’. Toch blijft de informatie gering: buiten het gegeven van het spelevaren, 

horen we niet over verzonnen piratenverhalen of andere zaken die bij zo’n tochtje op zee 

kunnen zijn bedacht. Hetzelfde geldt voor Marialegenden 177 en 76. Ook daar krijgt de 

                                                 
132 Het patroon valt niet over het hoofd te zien (de dikdrukking voor de plaats en de onderstreping voor de 
speelkameraadjes zijn van mij, CS), zie bijvoorbeeld: 

• ‘So geuielt op eender tijt dat .iij vanden boden quamen inde stadt daer merlijn was ende ghinc spelen 
met ander kinderen’ (Historie van den wonderlicken Merlijn, p. 32) [N.B. De speelgenootjes zijn hier al 
even vaag aangeduid als de plaats: ‘stadt’ kan weliswaar stad zijn, maar hoogstwaarschijnlijk betekent 
het hier niet meer dan: plaats / plek];  

• [een hoofdstuktitel] ‘Hoe de heremijt de seven kleyn kinderkens doopte, ende hoe een van Matabrunen 
jaghers die vant spelende int bossche byder cluysen’ (Helias ridder metter swane, p. 26, idem op p. 20 
ervoor); 

• ‘Daer na ghevielt dat dit kint liep spelen mit ander kinderen opten oever van een vloet’ (Marialeg. 
299). 

Een ‘speelkint’ is niet 
een kind dat speelt of een 
speelkameraadje, maar 

betekent: onecht kind, kind 
van een ongehuwde 

moeder, vooral door een 
ongehuwde vader verwekt. 
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lezer/toehoorder een klein kijkje in het spel, maar ontbreekt verder ieder detail. In de 

eerstgenoemde lezen we:   

Inder stat van Ciryo als wi vinden bescreven so woenden sommige ioden onder die 
kersten menschen Also dat der ioden kinder. ende der kersten kinder mit malcander 
verenichden ende speelden dicke te samen na kinder manyeren ende volchden die een den 
anderen na als noch der kinder manyer is 

 
maar wordt niet zonder meer duidelijk wat hier precies bedoeld zal zijn. Gaat het misschien 

om tikkertje, of om een of ander na-aapspelletje?133 In Marialegende 346 (cf. 76) speelt een 

kleine monnik met het Christuskind en de appel die bij het beeld van Maria en zoon bij de 

laatste te vinden is.134 Er wordt niet ingegaan op hoe er met het fruit wordt gespeeld.  

 

6.1.2  Een speciale speelgenoot 

Aanvankelijk is het jonge monnikje dat we in Marialegende 76 (cf. 346) ontmoeten erg 

eenzaam. Na zijn mislukte zoektocht naar een vriendje echter - ‘dit ionghe monickijn ghinc al 

dat cloester door ende ten vant nyement sijns ghelijc daert mede spelen mochte’ - komt aan 

het alleen-zijn een eind als de jongen de kerk in loopt naar het Mariabeeld en ‘sijn gheselscap 

[maecte] mit ihesus die op sijnre moeder scoet sat’. Moeder en zoon zullen voor hem als 

medemensen zijn: Maria tilt haar kind van haar schoot op het altaar ‘ende dat monickijn 

speelde met ihesus’. ‘Dit gheviel daghelics langhe tijt’, maar dan wordt hun spel plotseling 

even onderbroken. ‘Die overste vanden cloester’ die de kleine monnik mist, zoekt en 

uiteindelijk bij het Mariabeeld ziet spelen, berispt de jongen omdat hij ‘meende dat dat 

monickijn hem [i.e. Jezus] sijn appelkijn ghenomen hadde’. De kleine monnik weet wel beter, 

want: gaf niet Maria ‘hem ende ihesus elc een appel om dat si te samen souden spelen’? Op 

bevel geeft het kind de appel terug, maar het gaat niet van harte. Boos over het onrecht dat 

hem is aangedaan, zegt hij: ‘Ihesus hout daer is iu appelkijn ghi sijt een quaet clapperkijn (= 

klikspaantje)!’ 135  

                                                 
133 Aardig is dat het navolgen in de rest van de Marialegende terugkomt; het duidelijkst gebeurt dit in: ‘Ende 
onder dese kinder der kersten menschen so volchde oec een ioden kint ende ghinc mitten anderen kinderen inder 
kerken’. 
134 Bij veel beelden en op meerdere schilderijen van Maria met kind heeft het Christuskind een appel in handen 
of biedt Maria haar zoontje deze vrucht aan. Deze appel doet denken aan het fruit waarvan Eva en Adam eten 
terwijl het hun verboden is en verwijst naar de zondeval; de appel brengt daarbij in herinnering dat Christus met 
zijn dood de mensheid van de erfzonde verloste.  
[zie: http://www.rubensonline.be/showDetail.asp?artworkID=100081 en: 
http://www.lourdesparochie.nl/lourdeskerkgebouw01.htm  (bij: Mariakapel)].  
135 Maria verontschuldigt daarop haar kind ‘ende si makede een soen tusschen hem beiden Ende ihesus ende dat 
moniken speelden voort mit malcander Also langhe dat maria die hemelsche coninghinne dat monicken haelde in 
die ewighe vruechde’. 
N.B. De oplettende lezer zal hebben opgemerkt dat ik in de vorige subparagraaf Marialegende 346 aanhaalde en 
als variant 76 aanwees en in deze precies het omgekeerde doe. Dit heeft te maken met de in legende 76 
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Ook een tweede kleine kloosterling speelt met het Christuskind behorend tot ‘een cleyn 

out beeldekijn van onser liever vrouwen’ dat in de kelder is geplaatst (Marialeg. 148). 

Nergens echter blijkt dat deze Jezus (volgens het monnikje) ook “terugspeelt”. Dit gebeurt 

opnieuw wel in legende 330 over een kind dat in een kerk te Spiers voor Jezus’ beeltenis een 

stuk van zijn eigen brood breekt, dit het beeld voorhoudt en zegt dat het een hap moet nemen: 

‘dat beeldeken dat nae ihesus ghemaect was quam van boven neder daert stont ende ghinc 

spelen metten kinde’.136 Tot slot zal ook Herman in de kerk met Jezus spelen. Terwijl ‘sijn 

mede ghesellen die scoel kinder des heilighen daghes liepen spelen’ pleegt Herman, die zich 

altijd ‘scicte (…) tot devociën ende tot godliken dinghen’, naar de kerk te gaan en meer 

specifiek tot het beeld van Maria. Op een keer  

sach hi midden inden choer onse lieve vrouwe maria in ghelikenisse eenre levender 
vrouwen Ende bi haer was Sinte ian ewangelist Ende hi sach dat ihesus haer kint ende Sinte 
ian te samen speelden voor onser liever vrouwen (Marialeg. 117). 

 
Als het kind moeder en zoon met veel plezier blijft bekijken, vraagt Maria hem naar hen toe te 

komen. Zij helpt hem een handje om over het hoge koorhek te komen, ‘ende doe hi over was 

doe gaf hem maria onse lieve vrouwe oerlof mit ihesus te spelen in die teghenwoordicheit van 

haren ghebenediden aensicht.’137  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
aanwezige zin ‘Ende maria gaf hem ende ihesus elc een appel om dat si te samen souden spelen’ die in 346 
ontbreekt. Om het stukje dat puur over het spel en speelmateriaal handelt niet te verwarrend te maken, koos ik 
ervoor niet de ‘appel(s)’ uit legende 76 aan te halen, terwijl juist een Maria die zelf het “appelspel” voorstelt een 
extra dimensie geeft die bij een langere uitleg van het verhaal m.i. beter niet dan wel kan ontbreken…  
136 De woorden die het Christuskind tot het kind spreekt [i.e. ‘als III daghe leden sijn soe suldi met mij pappen  
(= pap eten)’] worden ook gehoord door de moeder die met haar kind de kerk inging om te bidden voor het ‘alte 
scoone beelde ghemaect nae onser liever zueter vrouwen’. Ze zullen uitkomen: op de derde dag haalt Jezus het 
kind op en neemt hij het met zich mee de hemel in.    
137 Als het tegen de avond loopt helpt Maria hem opnieuw over het hekwerk. Hierbij ontvangt Herman ‘een 
quetsinghe van enen naghel die boven der traliën stont bi sijnre herten Ende die quetsinghe hielt hi al sijn leven 
lanc tot enen teyken dat hi dier ghenoechten ghedencken soude die hi mit ihesum gehadt hadde Ende dat hi oec 
gedencken soude der wonden die ihesum in sijn lichaem ontfanghen hadde.’ Opnieuw heeft dus het spelen met 
Jezus echt (lees: in de verhaalwerkelijkheid) plaatsgevonden en is het niet “slechts” een kinderfantasie. 

Kerk missen 
 
In “mijn” teksten komen we meerdere kinderen tegen die dikwijls een bezoekje brengen aan een 
kerk en graag bij het beeld van Maria en Jezus vertoeven. Enkele van deze zijn inmiddels de revue 
gepasseerd. Kinderen mogen aldus kerken binnengaan, maar… lijken minder gewenst tijdens 
kerkdiensten. Dit lijkt althans te gelden voor jonge (potentieel) luidruchtige kinderen, zoals we 
zien in Helias ridder metter swane en Marialegende 219. In het eerste van deze twee verhalen 
neemt Yda haar jongste zoon die nog borstvoeding krijgt (en huilt als hij honger heeft) niet mee 
naar een mis ‘opten Pincxterdagh’ (p. 76-77; zie ook supra paragraaf 4.2); in het tweede wordt ‘in 
die hochtijt van kersmisse’ door een ‘devote maghet’ tegen een klein lawaaischoppertje - van wie 
zij niet doorheeft dat het Jezus is - gezegd dat hij maar beter uit de kerk kan weggaan. ‘Soen 
maect hier gheen gheruchte Mer gaet spelen op die strate mit die ander kinderen’ zegt zij, 
onder meer bezorgd om wat de andere kerkgangers wel niet zullen denken, en: ‘goede kinderkijns 
en pleghe gheen gheruchte te maken. ende ghi maect alte groten gherucht Daer om gaet spelen van
                  ► 
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6.1.3  ‘Het gaet al uten spele’ 138 

Niet alle kinderen binnen mijn corpus zijn lieverdjes tegenover elkaar. Merlijn uit de Historie 

van den wonderlicken Merlijn is weliswaar goed voor zijn moeder, maar blijkt tegenover 

andere kinderen niet erg aardig. Wanneer hij een van de kinderen met wie hij speelt wat 

misdoet, roept het slachtoffertje wat hem op het hart ligt: 

o du vuyl wicht gaet van ons du bist een kint onwettelijc ghewonnen soe dat niemant en 
weet wie v vader is ic meene dat v dye duuel ghewonnen heeft want ghi doet ons altoos 
quaet. (p. 32) 

 
In één ander verhaal staat meer gedetailleerd waartoe kinderen tegenover andere kinderen in 

staat zijn. De christelijke kinderen uit Marialegende 164 willen liever niet dat het joodse kind 

dat met hen meegekomen is naar de kust ook met hen mee de boot ingaat. Als het kind per se 

mee wil en toch het schip inkomt, wordt een gemene streek met hem uitgehaald. Wanneer de 

kinderen zo lang gevaren hebben dat ze koud zijn geworden en terug willen keren ‘setten [si] 

onderlinghe op dat si dat ioetsche kint niet te lande en wouden brenghen. mer latent in die zee 

alleen inden scepe Ende si clommen alle te samen in een ander scip ende voeren te lande.’ Als 

het kind ontdekt dat hij is achtergelaten door de andere kinderen  

was hi alte seer bedroeft ende en wiste niet wat hi soude beghinnen Ende hi hadde oec 
grote coude ende was seer vervaert Want het began te donckeren ende den avont te 
ghenaken. hi began te wenen ende te claghen ende hulp te ropen. 

 
Wanneer hij door niemand wordt gehoord, zal uiteindelijk Maria de jongen die vreest ‘van 

coude ende van ongemac te vergaen’, te hulp komen.139  

 

 

 

 

 

                                                 
138 Ofwel: dit is geen gekheid meer. Zie Cd-rom Middelnederlands, s.v. spel I, onder betek. 5.  
139 Van boosheid of wraakzucht op de andere kinderen geen spoor. Wanneer Maria het joodse jongetje vraagt: 
‘mijn lieve soen waer om si di bedroeft ende aldus onghetroest?’ antwoordt hij: ‘om dat ic hier alleen ghebleven 
bin Ende ic duchte van coude ende van ongemac te vergaen’. Met geen woord rept hij over de pestkoppen.  

hier’. Kinderen die iets ouder - en daarmee waarschijnlijk ook stiller - zijn, zien we wel in de kerk. 
Zo staat in Marialegende 177 dat ‘opten heilighen paesdach’ ‘sommighe kinder [die] tot horen 
iaren ghecomen waren (…) mit horen ouders oec totten heilighen sacrament (= ter communie) 

[ghinghen].’ ■ 
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6.2  ‘Mijns vader kint ende mire moeder’, het kind en zijn broers en zussen 140 

Pesten ben ik bij broers en zussen in het geheel niet tegengekomen,141 maar veel andere 

interactie evenmin. Van Beatrijs’ kinderen bijvoorbeeld vernemen we niets over hoe zij met 

elkaar omgaan, we horen ze niet met of tegen elkaar praten; van de kinderen van Iechemias 

horen we slechts dat ze op een voor de ouders zware tocht niets meekrijgen van de ellende die 

er boven hun hoofden hangt: ‘si daden alse kinder pleghen / bede in straten ende in weghen / 

hadsi bliscap sonder rouwe’ (Roman van Iechemias, fragment II, v. 58-60).142 Het zijn geen 

uitzonderingen: de relatie tussen broers en zussen krijgt pas echt aandacht als de kinderen hun 

kindertijd voorbij zijn.143 Tot die tijd is er alleen een handjevol zinnen en kleine toneeltjes die 

een inkijkje geven in het gezamenlijk leven van de kinderen binnen één gezin. Een beetje 

inzicht kan bijvoorbeeld worden verkregen in de Denensage waar van Heinric wordt gezegd 

dat hij ‘bi haer [i.e. zijn zusje Hilleken] sliep’ (v. 573). Of dit nu betekent dat ze in hetzelfde 

vertrek slapen of in hetzelfde bed, blijft in het midden. Het jongetje speelt een belangrijke rol 

in Hillekens redding van de - voor de lezer niet-ingeleide en naar het toeschijnt onverwachte - 

dood in haar bed. Op zijn moeders roepen naar haar dochter van wie zij wil hebben dat zij niet 

langer slaapt, maar haar taak uitvoert en het mout omkeert, roept hij dat zij ‘al (= volkomen) 

cout’ is en nog eens: ‘Moeder, Hilleken is al doet!’. Daarbij voert hij ’s moeders opdracht uit 

en wekt hij al hun buren die hij met spoed naar hun huis zal laten komen; één vrouw komt 

vervolgens met een even wonderlijk als reddinggevend plan (v. 579-602).144 Andere stukken 

tekst geven een (natuurlijke) betrokkenheid met één of meerdere broertjes en een zusje weer. 

In Helias ridder metter swane weet Helias niet dat de zes witte zwanen in het water zijn 

plotseling verdwenen broertjes en zusje zijn. Maar als hij ze voor het eerst ziet ‘verblijde hy 

hem int aensien vande swanen natuerlijc ’, ‘streec [hy]se over hun lijf by natueren die hem 

                                                 
140 De tekst tussen aanhalingstekens komt uit de Roman van Cassamus (v. 132). In Jonathas ende Rosafiere 
wordt ‘mijn zus’ meermalen aangevuld met dezelfde formulering en doet dit bijna epithetonachtig aan (zie v. 
321-22, v. 407-08, en in een variant: v. 230-31).    
141 Pesten, plagen of treiteren is overigens ook niet wat er op de voorplaat gebeurt. Het bijschrift bij de 
afbeelding vermeldt dat de twee oudere broertjes bijdragen aan de educatie van het jonge kind. Zij leren hun 
kleine broertje lopen door hem een vrucht die hij begeert te hebben, voor te houden en wel zodanig dat hij ernaar 
graait, maar haar niet te pakken krijgt zonder enkele passen te doen in zijn looprek.  
142 Deze ellende bestaat eruit dat al het goed dat de schoonvader van Iechemias hem en zijn gezin schonk, op is. 
Zij die ‘van vrienden [ende] [v]an maghen / elendich sere w[orde]n waren’ (fragment 2, v. 63-64) dwalen ver 
van huis rond, zonder geld en eten, troosteloos en met grote honger. Als een soort Job is Iechemias op dit punt in 
het verhaal al veel naars overkomen, maar er staat hem en zijn gezin nog veel meer te wachten.  
143 Te denken valt bijvoorbeeld aan de relatie tussen Jan en Colette en de vier Heemskinderen in respectievelijk 
de Historie van Jan van Beverley en de Historie vanden vier heemskinderen.  
144 Deze vrouw roept alle aanwezigen op te knielen, huilend en handenwringend genade te roepen ‘aent theylighe 
cruys’ [gemaakt van een bijzondere boom en onderwerp van de gehele Denensage] en een offergift te beloven. 
Zij doen dit met resultaat: Hilleken komt weer tot leven. ‘Dat dede die cracht van onsen here, / Die wil, datmen 
den cruce ere / In die ere den cruce vrone (= des heren): / Dit was een miracule scone’ (v. 599-602).  
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dat dede doen’ (p. 32) en geeft hij ze het brood dat hij heeft zoals hij vanaf dat moment elke 

dag doen zal ‘door ingeven der natueren’ (p. 37; dikdrukking van mij, CS). Wanneer 

heremiet Helias bemerkt dat zijn jongere naamgenoot ‘dickwils op dat water ginck spelen’ en 

hem vraagt wat hij daar doet, antwoordt de jongen ‘dat hy vonden had ses schoon swanen die 

hem onsprekelijcke vriendtschap bewesen’ (p. 32-33). In Marialegende 165 blijkt 

betrokkenheid uit de bezorgdheid van een oudere broer om een van zijn jongere broertjes die 

hij ‘inder werlt ghelaten [heeft] om dat hi noch niet bequaem en was totter oerden om sijn 

ioncheit’. Uit angst dat het jongetje ‘van hindernisse der werlt mochte ghestricket werden’ 

bidt zijn broer elke dag tot God en vooral tot Maria en deze gebeden werpen hun vruchten af. 

Door de liefde van de grote broer voor de kleine broer die God ziet ‘sende [God] int herte des 

abts dat hijt kint ontfanghen soude’ en mag het jonge broertje het habijt aantrekken. ‘Mit 

sinen ghebede overmits sijn verdienst’ brengt hij ‘sijns brueders bekeringhe [= “toewending”] 

(…) an ihesum ende an sijn ghebenedide moeder maria’ tot stand.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
* Dit is vreemd: ik zie de verbondenheid tussen ‘Macenus’ en ‘Madian’ niet. 
N.B. Naar de bijnaam van Philips, die Madian voor zijn dood Griekenland zal geven, wordt ‘sijn lant / (…) 
macedonie genant’ (v. 159-60). 
** Niet alleen deze twee lievelingen worden vernoemd. Hetzelfde geldt voor Spiet die wordt genoemd naar zijn 
vader Spiet die voor de geboorte van zijn enige zoon op tragische wijze overlijdt (Historie van Malegijs, p.  
282), het kind van de koning en koningin van ‘Ermenien’ dat door Oriande, zijn redster, bij zijn doop Malegijs 
wordt genoemd naar haar geliefde (Idem, p. 192) en de jongste zoon van Reynout die dezelfde naam krijgt als 
zijn oom Adelaert (Historie vanden vier heemskinderen, p. 148). Verder zijn er nog: Gadifeer de oudste zoon 
van vader Gadifeer (Roman van Cassamus, v. 184 en 131), de jongste zoon van Yda die, net als zijn vader de 
graaf, ook Eustachius heet (Helias ridder metter swane, p. 76) en Jonathas, het kind dat voortkomt uit de 
verkrachting van Rosafiere door haar vader. De laatste - die slechts voorkomt in het zeer korte Handelse 
fragment - wordt genoemd naar de man met wie Rosafiere oorspronkelijk zou trouwen (zie ook p. 13, voetnoot 
68 op p. 41 en voor het Handelse fragment: voetnoot 168 op p. 98). 
 

‘Beide de kindere minde hi sere, maer philipse minde hi mere’ 
 
Alle kinderen worden door een ouder of verzorger liefgehad, maar in enkele gevallen blijkt er één 
net een beetje extra geliefd. Zo bemint vader Madian, emir van ‘Babilonie’ en door zijn huwelijk 
tevens koning van Griekenland, zowel zijn oudste zoon Seloc, alsook zijn tweede en jongste zoon 
Philips. De laatste echter ‘minde hi mere’ (Roman van Florimont, v. 214). De reden hiervoor 
wordt niet expliciet geduid, maar meteen na de onthulling van Madians gevoel door de verteller, 
horen we over Philips wel iets bijzonders. Het kind zal ‘philips macenus’ heten ‘te toenamen na 
den vader’ (v. 216-17, dikdrukking van mij, CS)* omdat het op zijn vaders verjaardag(sfeest) ter 
wereld komt (v. 219-23). Een tweede ‘liefkint’ is Helias die van de zevenling die door de heremiet 
Helias gevonden is, degene is ‘die hem wonderlijcken wel behaeghde’ en ‘dien hy nae hem dede 
Helias heeten’ (Helias ridder metter swane, p. 26).                
 Het thema van de lieveling blijft bij de hierboven geciteerde beknopte zinnen van de 
verteller. We lezen niet dat de lievelingen ook worden voorgetrokken of dat de kinderen die niet 
als hun broertje de lieveling zijn ‘scheelkinderen’ worden (ofwel: kinderen met slechts een 
figuurlijke afwijking aan hun ogen, die met schele ogen naar een ander kijken, jaloers zijn of zich 
misdeeld achten).**                    

  



 83 

6.3  Het kind en zijn liefje 

In de Esmoreit houdt meester Platus rekening met het ‘der minnen vier’ dat later bij Damiët 

voor Esmoreit zou kunnen gaan branden (zie v. 234-51); de zeven wijze meesters uit Van den 

VII Vroeden van binnen Rome geven zich rekenschap van de invloed van jonge meisjes en 

vrouwen op de keizerszoon die wel eens ‘saen’ (= spoedig) zijn zinnen zou kunnen zetten op 

hen die ‘hem therte ter ydelheit spoen / Of raet gaven om quaet te doene’ (v. 201-20). In de 

hoofden van Floris’ ouders evenwel, is de mogelijkheid van een opbloeiende liefde van hun 

kind voor het meisje met wie hij al vanaf zijn geboorte iedere dag samen is, nog niet 

opgekomen. Voor Floris’ vader Fenus, die het gerucht verneemt van de liefde tussen zijn zoon 

en Blancefloer, komt dit als een ‘wonderlike dinc’ (Floris ende Blancefloer, v. 352-67).  

 Floris en Blancefloer zijn in hun liefhebben uitzonderlijk vroeg. Platus heeft het over 

een liefde die mogelijk ontstaat als Esmoreit ‘ware comen te sinen jaren’, de zeven wijzen van 

Rome hebben het op ’s keizerszoons zevende over een vaag ‘saen’;145 Floris en Blancefloer 

echter, de kinderen wier moeders op dezelfde dag zwanger werden alsook op eenzelfde dag 

hun kind baarden, zijn al voor hun vijfde elkaars geliefde:  

Eer si tharen vijf jaren quamen, / Die minne scootse int herte richte / Ende wondese soe 
met enen schichte; / Dat schicht was van goeden ghewerke, / Ende deedse minnen even 
sterke. / Nu hoort vremtheit, die si daden. / Dat si te gader souden baden, / Herde 
goetliken si hem onder saghen (= keken ze naar elkaar), / Ende onder custen hem  
(= kusten zij elkander), daer si laghen / Beide te gader in ene wieghe. / Dat was al waer, 
ons en bedrieghe / Dese boec ende andre, daer wi inne / Al vinden ghescreven haer 
minne.’ (v. 272-84; dikdrukking van mij, CS) 

 
De buitengewoon vroege aanvang van de liefde blijkt opnieuw in een vertellerscommentaar 

op een spreekbeurt van personage koning Fenus, die een verklaring zoekt voor de 

hardnekkige liefde van zijn zoon voor Blancefloer:   

Here God, hoe groet es die dompheit, / Die de coninc heeft geseit, / Datse toverie soude 
hebben gedaen! / So tielic (= vroegtijdig)  hadse die minne ontfaen, / Doe hise tierst 
minnen begonste, / Dat si no goet no quaet ne conste (v. 567-72). 

 

6.3.1 Lage lieftijd     

Floris en Blancefloer zijn aldus zelfs voor middeleeuwse maatstaven vroeg in hun grote liefde 

voor elkaar. Zij zijn binnen hun liefde nog lange tijd ook volop kind. In andere verhalen 

daarentegen lijkt het aangaan van een relatie het eind van de kindertijd in te luiden en… dit 

gebeurt in de ogen van de moderne lezer soms al op wonderlijk lage leeftijd. Dat bij Beatrijs 

en haar man ‘sint dat si out waren XII jaer’ de liefde voor elkaar hen beheerste (Beatrijs, v. 
                                                 
145 Bij de keizerszoon uit Van den VII Vroeden van binnen Rome zien we geen liefde opbloeien, dat Esmoreit en 
(de oudere) Damiët iets voor elkaar voelen blijkt op of na Esmoreits achttiende (zie ook bijlage twee, p. XI en 
XIV-XV).  
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92-93), bevreemdt misschien nog niet zozeer, maar is Yda niet enigszins vroeg wanneer ze op 

haar veertiende trouwt en niet lang hierna zwanger wordt (Helias ridder metter swane, p. 

76)?146 Zeker aan de jonge kant is in ieder geval de ongeveer twaalfjarige Malegijs die, 

wanneer hij verneemt dat Oriande zijn tante niet is, samen met de vrouw die hem bijna vanaf 

zijn geboorte heeft opgevoed ‘in een camer goede chiere’ maakt. Voor de lezer is de omslag 

abrupt: waren deze ‘twee gelieven’ niet net nog een eigenzinnig kind en een soort pleegouder 

en werd de eerste niet nog maar net berispt en ouderlijk toegesproken?147  

Abrupt of niet: Malegijs’ kinderleven lijkt ten einde wanneer hij samenkomt met 

tovenares Oriande. Behalve de verandering in zijn relatie met haar, verandert rond die tijd ook 

zijn kennis van de ‘nigromancien’. Na een afschrijfsessie van een boek over de zwarte kunst  

die direct aan het begin van zijn relatie met Oriande voorafgaat,148 blijkt hij zijn toverijen zo 

goed te beheersen dat hij goede en befaamde tovenaars overtreft. Baldaris ontdekt nog op de 

dag dat Oriande en Malegijs bij elkaar komen dat hij Malegijs niet kan beschamen met zijn 

kunsten en na een ware tovenaarsstrijd beloven zij elkaar broederschap (Historie van 

Malegijs, p. 17). Even hierna is ‘meester Iorck’, een broer van Malegijs’ echte moeder 

Druwane, zo onder de indruk van Malegijs dat hij heel zijn leven bij hem wil blijven om van 

diens kennis te leren (p. 18). Snel blijkt vervolgens dat Malegijs zijn eigen scholieren heeft (p. 

21-22) in de kunst die ‘en is geen kinderspel (…) te hanteren’ (p. 13). Niettemin zijn enige 

                                                 
146 Ter vergelijking: van Lucia die op haar veertiende of vijftiende bevalt, lijkt wel te worden aangegeven dat zij 
nog jong is (‘Ende inder selver uren als si alre meest benauwet ende belast was Als van haer eerste vrucht in 
tederen ionghen iaren Als iohannes vertellet so en was niet dan XIIII of XV iaer out Ende si was scamel ende 
onbesocht inder saken (…)’; Marialeg. 209). Aan de andere kant zit niet alleen Yda maar ook Lucia op de 
overgang van de kindertijd naar een volgende levensfase: zowel Dirc van Delf als Jacob van Maerlant immers 
plaatsten de grens bij veertien op vijftien jaar (zie supra p. 12).  
147 Ter relativering van het abrupte karakter: tussen het ouderlijk toespreken en de pret in de slaapkamer zit wel 
nog een avontuur van Malegijs… Ondanks een verbod, een corrigerende tik en een waarschuwing gaat Malegijs 
toch opnieuw de studeerkamer van zijn pleegvader Baldaris in ‘daer menigherhande boecken van nigromancien 
in laghen’. ‘Hi begonste te lesen so diep ende soo langhe dat int studoor veel duyvelen quamen, dies Malegijs int 
slape wert.’ De duivels nemen Malegijs mee naar de hel om hem te leren dat hij ze niet moet bezweren, maar de 
‘engel des heeren’ beveelt de duivels met een kruis in de hand dat zij de jongen ‘weder souden wech brenghen’ 
waarop zij hem ‘in eenen put’ in het bos werpen. Hieruit wordt hij gered door een heremiet die Malegijs vanuit 
zijn kluis hoort kermen. Zoals eerder vermeld (in voetnoot 62 op p. 36) zal Malegijs uit zijn boek (en met zijn 
aanwijzingen?) meer van de zwarte kunst leren. Wanneer hij het boek van de heremiet heeft overgeschreven 
betovert hij een duivel die hem naar zijn thuis bij Baldaris en Oriande vliegt. 

We weten niet hoeveel tijd er met deze wederwaardigheden zijn verstreken. Omdat er geen nieuwe leeftijd 
wordt gegeven, iedere tijdsaanduiding ontbreekt en het moeilijk is in te schatten hoe lang het overschrijven van 
een boek duurt waarvan we niet weten hoe dik het is, zou Malegijs inderdaad nog steeds ‘ontrent’ twaalf kunnen 
zijn, maar wellicht is hij ook (een jaar of) wat ouder geworden. De tekst is op deze plek open en geeft signalen in 
twee verschillende richtingen. De grote wending in de relatie van Oriande en Malegijs past beter bij een langer 
tijdsverloop, het ‘mer hi sal cortelinge bi u comen’-antwoord van een duivel op een ongeruste Oriande (p. 15) en 
het gegeven dat ze op Malegijs zit te wachten als hij terugkeert (p. 16) lijken meer in overeenstemming met een 
korte periode bij de heremiet. De vele frases à la ‘geminde’, ‘lief’ en ‘vast verlangende na Malegijs die si van 
goeder herten beminde’ die over deze pagina’s zijn verspreid passen goed in zowel een moeder-(pleeg-)zoon-
betrekking, alsook in een relatie tussen twee gelieven.  
148 Zie de voorgaande voetnoot.  
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kinderlijke of puberale trekjes hem niet vreemd. Als koning Karel van zijn reputatie heeft 

vernomen, hem uitnodigt aan zijn hof te komen en vraagt hem iets te laten zien, bezweert 

Malegijs een klein clubje duivels en vraagt hij ze iets dat koning Karel boos zal stemmen: 

Ghi duvels ghi sult coninc Karel niet [sic, bedoeld is: ‘met’, CS] sijn vrouwen ende met 
alle sijn heeren wt genomen (= behalve) bisschop Tulphijn ende Namals doen dansen al 
moedernaect, deen met een pijpe inden mont ende dander met een tamboor in de hant, 
ende die ander met een schalmeye, ende so voort (p. 19-20). 

 

Van Yda wordt zeer summier genoteerd dat zij trouwt, snel zwanger wordt en in drie 

opeenvolgende jaren drie kinderen krijgt. Yda is dan niet langer kind, maar ‘gravinne’ en een 

moeder wier leven geheel in het teken staat van (het zelf voeden van) haar zoontjes (zie ook 

supra p. 67). 
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III   Een afronding 

 

Ik begon mijn tekst met de constatering dat het Middelnederlandse ‘kint’-begrip breder is dan 

de huidige notie ‘kind’ (1.3) en eindigde met onder meer Yda die, vanuit een modern 

perspectief bezien, al jong een volwassen leven leidt (6.3). Tussen deze twee verschillen van 

Middelnederlandse tekst en modern westers gedachtegoed in, zijn in mijn scriptie naast een 

aantal andere discrepanties ook een heleboel overeenkomsten te vinden: punten waarop wij 

reële moderne mensen in onze gedragingen tot (en onze ideeën over) het kind warempel 

bijzonder veel op personages in Middelnederlandse verhalen lijken.  

 In dit derde en afsluitende deel van deze scriptie concentreer ik mij op twee punten 

waarmee ik iets minder dicht bij het niveau van het verhaalde wil blijven en op enkele 

manieren probeer meer te abstraheren. Om boven het vertelde uit te stijgen, kijk ik vanuit het 

perspectief van de moderne lezer (hoofdstuk zeven), maar tracht ik tevens de verteller en het 

geïntendeerde middeleeuwse publiek naderbij te brengen (hoofdstuk acht).149 Allereerst ga ik 

in op twee fouten die vaak gemaakt worden bij het praten over de Middeleeuwen: niet alleen 

wordt meer dan eens één pittig gegeven uit één vertelling vergeleken met een gemiddeld 

beeld uit een modern westerse maatschappij waarin eventuele extremen onzichtbaar blijven 

(7.1), ook kunnen gegevens uit middeleeuwse verhalen te vlug worden gelijkgesteld aan 

(algemene) middeleeuwse kennis of opvattingen (7.2). Ten tweede behandel ik de plaats van 

het kind in mijn corpus. Betekent een beperkte aandacht voor het kind in meerdere verhalen 

dat het kind in de middeleeuwse samenleving van ondergeschikt belang werd gevonden? Of 

zitten we met een conclusie als deze wellicht helemaal op het verkeerde spoor? (8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
149 In deel twee van de scriptie kwamen zowel de lezing door de moderne mens, als de intentie van de verteller al 
even - maar beperkt - om de hoek kijken. Zie subparagraaf 2.4.4. Verdriet met (andere) mate(n)? 
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7  Middelnederlandse fictie: lees voor gebruik de bijsluiter 

 
7.1  Al te gemakkelijk geconstateerd: middeleeuwse tekst ≠ moderne realiteit  

Het is zaterdag drie mei 2008 rond half twaalf in de avond, als ik het Tweede Kamerlid Hans 

van Balen (VVD) in het radioprogramma Met het oog op morgen een vergelijking hoor 

maken die mijn oren doet klapperen. Als delegatieleider van de defensiecommissie is hij net 

terug uit het Afghaanse Uruzgan. Op de vraag van de verslaggever wat hem nu het meest is 

opgevallen bij de eerste keer dat hij buiten het militaire kamp kon komen, antwoordt hij:  

Het meest opgevallen is hoe middeleeuws het nog allemaal is. Dat bijvoorbeeld een meisje 
met verbrande voetjes bij een militaire buitenpost komt - dus niet het kamp maar nog een 
post daarbuiten - en die militairen denken: “Hoe kunnen die voetjes nou verbrand zijn?” en 
dat blijkt dus gewoon een straf te zijn. Een tweejarig kind wordt zo gestraft die [sic] wordt 
in heet water met die voeten neergezet en uiteindelijk brengt die moeder - niet die vader 
want die heeft dat gedaan - die moeder brengt dat kind naar de militaire buitenpost. Daar 
krijgt ze elke dag verzorging. Maar het komt ook voor dat ze zeggen: “u kunt niet hier 
verzorgd worden, u moet honderd kilometer verderop naar een echt ziekenhuis.” En dan 
zeggen soms ouders “nou dat is te ver”, want ze hebben veel kinderen. Dus er is een heel 
andere manier van omgaan met elkaar, met kinderen en dat raakt je wel. Het is dus niet een 
derdewereldland het is voor een deel een middeleeuws land. [De verslaggever: Da’s nog… 
nog erger?] Ja!150 

 
Ik ben benieuwd hoe mijnheer Van Balen zowel de Middeleeuwen alsook de derde wereld 

heeft leren kennen; verbrande meisjesvoetjes heb ik nog steeds niet aan de Middeleeuwen 

kunnen koppelen. Dat Van Balen zijn beeld van een heel millennium zomaar uit zijn duim 

heeft gezogen, wil ik niet beweren: mijn veronderstelling is dat hij een verhaal à la de 

Marialegende waar de vader zijn kind in de gloeiende oven werpt (nr. 177 cf. 282) onvolledig 

heeft horen navertellen en hierop verbrande kindervoeten memoriseerde onder het 

“themakopje” Middeleeuwen. Wellicht dat in zijn langetermijngeheugen al eerder de 

verbindingen “Middeleeuwen - infanticide” en “Middeleeuwen - het slaan van kinderen” 

waren opgeslagen, terwijl bijvoorbeeld de associatie “Middeleeuwen - ouderliefde” zich nooit 

had weten te nestelen.151  

                                                 
150 http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2008/5/3/index_av.html (het citaat is te beluisteren in de minuut 
tussen 19:41 en 20:41). 
151 Dat er in de Middeleeuwen kindermoord heeft plaatsgevonden, ontkent geen enkele studie. Maar wat was de 
schaal waarop dit gebeurde? Infanticide is een onderwerp waar door verschillende wetenschappers anders mee 
wordt omgegaan. In een boek van de oude stempel dat volgens het voorwoord een ‘monotoon pijnlijk’ verhaal 
vertelt (over een periode die de Romeinse tijd t/m de negentiende eeuw beslaat) staat: ‘Despite much literary 
evidence, however, the continued existence of wide-spread infanticide in the Middle Ages is usually denied by 
medievalists, since it is not evident in church records and other quantitative sources. But if sex ratios of 156 to 
100 (c. 801 A.D.) and 172 to 100 (1391 A.D.) are any indication of the extent of the killing of legitimate girls, 
and if illegitimates were usually killed regardless of sex, the real rate of infanticide could have been substantial 
in the Middle Ages’ (DeMause 1974, p. 28-29). Een heel ander stuk tekst vinden we in Classen 2005 in het 
hoofdstuk ‘Changing Contexts of Infanticide in Medieval English Texts’ door Marilyn Sandidge. Hierin lezen 
we o.a. over een studie van Emily Coleman (‘Infanticide in the Early Middle Ages’ in: Women in Medieval 
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 Om diepe en aanhoudende misverstanden van het type “middeleeuwse verbrande 

kindervoeten” bij niet-mediëvisten te bestrijden en te minimaliseren, zullen kenners van de 

verschillende middeleeuwse talen/dialecten behoedzaam en zorgvuldig moeten zijn in het 

presenteren van vertellingen uit deze lang voorbije tijd. Het is daarbij belangrijk dat 

mediëvisten zich realiseren dat de verhalen die lezers en toehoorders het meest treffen dit niet 

zelden doen om hun andersheid. Juist het radicaal differente blijft hangen en wordt, zo niet als 

enige en/of eerste informatie doorverteld, toch zeker veelal het best herinnerd en nog erger: 

ingeprent als historische waarheid.  

Helaas gaat het in het presenteren van middeleeuwse vertellingen gemakkelijk mis. In 

het verhaal tot mensen buiten de medioneerlandistiek komt dan toch de meeste aandacht te 

liggen op datgene dat van moderne ideeën en handelingen afwijkt, terwijl dit tegelijkertijd 

ook in de middeleeuwse literatuur een uitzonderingspositie inneemt. Wanneer iemand mij 

bijvoorbeeld zou vragen iets te zeggen over de relatie van het kind en “de vreemde” in 

Middelnederlandse verhalen, dan zou ik al snel als eerste vertellen over de waard in de 

Historie van Malegijs. Als Oriande op haar grote reis naar haar geliefde in het ‘conincrijcke 

van Pruysen’ aankomt, een herberg ingaat en vraagt of hier nog nieuws is, hoort zij van deze 

man: 

Hier is een vervaerlic dinc geschiet nu corts, want onse coninginne ginc swaer van kinde, 
ende si heeft een vrucht ter werelt ghebracht dat half een hont is, ende half een mensche, 
dat noyt mensche dies ghelijcx ghesien en heeft. Dies onse coninck seer verstoort is, want 
hy heeft zijn heeren ontboden om te weten hoe hijt met zijnder vrouwen maken sal. Nu 
hebben dyc [sic] heeren gesloten datmen zijn vrouwe ende dye vrucht verbarnen sal ende 
vander vrucht ist een cleyn sake, mer tis een groote sake vander coninginnen, want het is 
tschoonste wijf dat noyt over voeten ginck. (p. 163) 

 
Pas als er tijd en aandacht bij de toehorende persoon overblijft, is er ruimte voor een verhaal 

dat tegenwicht biedt aan de zeer kindonvriendelijke uitspraak van de waard die op zichzelf 

beschouwd een onaanvaardbaar vertekenend beeld geeft van dat wat ik in mijn corpus ben 

tegengekomen.152 Ik heb de keus uit talrijke verhalen waarin vreemden juist bijzonder aardig 

en hulpvaardig zijn tegenover kinderen die zij tegenkomen. Te denken valt aan personages als 

                                                                                                                                                         
Society, 1976) over ‘the high sex ratio in St. Germain-des-Pres’ in Frankrijk waarin zij met andere mogelijke 
redenen dan infanticide komt voor de onnatuurlijke man-vrouw- verhouding (met significant meer mannen dan 
vrouwen): ‘Coleman makes a good case for the undercounting of females by clerics, for women dying frequently 
in childbirth, for women being married off or taken in elsewhere as servants, and for immigration of male 
workers into the area as plausible explanations (…) It is, of course, also possible that differences in feeding or 
care practices for male and female infants and young children might have led to higher death rates for young 
females. Although it is possible that secret female infanticide was being practiced in England, neither the court 
records nor the literature recognizes this as happening. If people were selectively killing female infants, no one 
was even hinting at it in writing’ (Classen 2005, p. 304-05). 
152 Is er geen tijd en aandacht meer, dan blijft het bij de zin die geen enkele luisteraar zal onthouden: “Maar dit is 
geen gemiddelde reactie, want over het algemeen….”.   
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Oriande en heremiet Helias die (een) kind(eren) in het bos vinden en zich meteen als ouder 

opwerpen, maar ook bijvoorbeeld de monnik uit Marialegende 196 komt in aanmerking. 

Wanneer deze een kind dat rond de drie jaar oud lijkt te zijn alleen in de sneeuw ziet zitten 

huilen, krijgt hij medelijden en staakt zijn tochtje naar het dorp. Hij stapt van zijn paard, 

‘omhelsede dat screyende kint Ende vraechde wat hem lette’ en even later: waar zijn moeder 

is. Als het jongetje hierop nog harder begint te schreien en uiteindelijk aangeeft dat hij een 

goede reden heeft om te huilen omdat hij - arm kind - alleen in de kou zit en ‘daer en is 

nyement die [hem] herberghen wil’, ‘boerde [de monnik] dat kindekijn vander aerden ende 

helsedet ende cussedet Ende seide “alre liefste kint en wil niet screyn want ic wil di draghen 

tot mijn herberghe. ende laten di opvoeden”’ (zie voor de betekenis van ‘opvoeden’: supra 

voetnoot 51 p. 32).153  

 

7.2  Al te gemakkelijk vergeten: middeleeuwse fictie ≠ middeleeuwse realiteit  

Before drawing any inference from a work of literature as to the state of the society in 
which the author lived, we should ask ourselves what would be the worth of a similar 
inference as to contemporary manners drawn from a modern novel. 
(Langlois & Seignobos 1898, p. 193) 

 
Historische fictie is interessant voor letterkundigen, maar kan dat zeer zeker ook voor  

geschiedkundigen zijn. Voorzichtigheid is echter - zo weten zij heel goed - geboden: er moet 

onder meer rekening worden gehouden met de vindingrijkheid van de creatieve verteller die 

in taal bijvoorbeeld bestaande elementen kan combineren tot nieuwe, onbestaande 

voorwerpen, of een unieke mening doet voorkomen als was deze universeel. Helaas is er een 

grote groep niet-geschied- of letterkundigen die praat over de Middeleeuwen (of een andere 

periode in de verre geschiedenis) zonder deze noodzakelijke behoedzaamheid te betrachten en 

wordt niet zelden te snel geloofd dat een gegeven uit een fictietekst behoort tot de 

middeleeuwse ideeënwereld.  

 

7.2.1  Reële opvattingen?   

Om inzichtelijk te maken dat de kennis en overtuigingen in middeleeuwse verdichtsels niet 

eenvoudigweg gelijk mogen worden gesteld aan kennis en overtuigingen in de middeleeuwse 

                                                 
153 Het kind blijkt Jezus te zijn en springt uit de armen van de monnik zodra de laatste hem mee wil nemen op 
zijn paard. Maria komt en neemt het kind, haar kind, in haar armen, waarop de monnik ze niet meer ziet en groot 
en intens verdriet heeft om het gemis van het kind. 
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realiteit, heb ik in het navolgende een viertal gegevens uit mijn corpus gepikt en deze 

vergeleken met data uit middeleeuwse informatieve teksten.154 

 

Een zwangerschap van een jaar… kan niet in middeleeuwse theorie 

‘In den derden dach van Meye’ (v. 525) helpt de duivel de vader van Rosafiere binnen in het 

klooster waar zij poortwachtster is. Nu kan hij tegen haar wil met haar slapen en haar 

bezwangeren zoals de engel al had geprofeteerd (in: Jonathas ende Rosafiere, v. 301-07). 

Precies een jaar later is ‘op derden dach van Meye’ (v. 744) Rosafieres buik zo dik, dat 

Rosafiere tegen Jonathas, die haar visiteert, zegt dat wanneer zij ‘noch eenen dach’ langer in 

het klooster blijft ‘sij sullent allen werden ghewaer’.  

 Hoewel de middeleeuwse mens vanzelfsprekend niet zo wezenlijk van de moderne zal 

verschillen dat zwangerschappen drie maanden langer zullen hebben geduurd en hoewel de 

middeleeuwer nog nooit een moeder zal hebben gezien die een geheel jaar rond zwanger was, 

is het de vraag of zij niet toch in de mogelijkheid geloofden. Dit lijkt niet zo te zijn. Nergens 

heb ik althans in informatieve bronnen uit de Middeleeuwen vernomen van afwijkingen van 

de normale zwangerschapsduur naar tien, elf of zelfs twaalf maanden.155   

                                                 
154 Let wel: ik ben hierbij niet zodanig grondig te werk gegaan, als vereist zou zijn om hele harde conclusies te 
trekken (de tussenkopjes zijn dan wellicht ook iets aan de zekere kant). Daartoe zou ik mij op een hele reeks aan 
informatief materiaal uit de Middeleeuwen moeten baseren, terwijl ik me voor nu heb geconcentreerd op een 
tweetal middeleeuwse standaardwerken (De Secretis Mulierum en de “Trotula” via Women’s Secrets 1992 en 
The Trotula 2002, beide boeken met de modern Engelse vertaling van de oorspronkelijk Latijnse tekst), op een 
commentaar dat is geschreven op één hiervan en op de kennis die ik heb opgedaan tijdens de mastercursus 
Women's Secrets in the Medieval Latin and Dutch Traditions (gegeven van april tot eind juni 2007 aan de 
Universiteit van Utrecht door Prof. Dr. O.S.H. Lie en Prof. Dr. M.H. Green).  
N.B. Het voert te ver om op deze plaats alle waargenomen gegevens in de teksten binnen mijn corpus naast 
informatie uit een scala aan meer informatieve bronnen te leggen. Ik zou een geheel nieuw onderwerp aansnijden 
wanneer ik dit zou doen en zou zeker meer dan een boek hierover volschrijven. Niettemin is het zeker 
aantrekkelijk. Vooral als je in werken als de vraagbaak het Boec van Sidrac vragen leest als:  ‘Wien sal die 
mensche meer minnen oft sijn wijf oft sijn kint?’, ‘Hoe sal de mensche minnen sinen kinderen?’, ‘Hoe compt dat 
die clene kinderkine alse beesten sijn ende niet en verstaen noch en weten?’ en ‘Die kindere van X jaren oft van 
min, by wat redenen en winnen sy ghene kindere?’ 
155 In de “Trotula” die van de laat twaalfde tot en met de vijftiende eeuw de meest populaire verzameling was 
van praktische gegevens over vrouwengeneeskunst en zowel in het Latijn als vertaald in talloze volkstalen een 
zeer wijde verspreiding kende, staat onder het kopje ‘On the Mode of Generation of the Embryo’ van maand één 
tot en met maand negen beschreven wat er met het embryo gebeurt. Van maand zeven tot en met negen luidt dit 
als volgt: ‘In the seventh month, [the fetus] solidifies its bones and nerves. In the eighth month, Nature moves 
and the infant is made complete in the blessing of [all] its parts. In the ninth month, it proceeds from the darkness 
into the light’ (The Trotula 2002, p. 82). In de ten onrechte aan Albertus Magnus toegeschreven tekst De Secretis 
Mulierum (waarschijnlijk vervaardigd in het eind van de dertiende of het begin van de veertiende eeuw en een 
‘immensely popular’ theoretische vrouwenleer) staat: ‘During the seventh month, the fetus is frequently in good 
form, and motion is natural to it. If, however, it remains in the womb until the eighth month it is naturally 
disposed toward its birth, and begins to labor to leave the womb. Therefore, although it was healthy in the 
seventh month, and very active, if it leaves in the eighth month it will suddenly die, because of its great labor in 
the seventh month which weakened it. If, however, it is born in the ninth month, it is healthy, because it rested 
through the eighth month from the labours it experienced in the seventh’ (Women’s Secrets 1992, p. 106).  
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Een zevenling met zes jongens en één meisje… kan niet!  

In Helias ridder metter swane krijgt Beatris een zevenling die bestaat uit zes jongens en één 

meisje. Hoewel er misschien nog nooit precies zo’n koppel geboren is,156 weten wij vandaag 

de dag dat het kan. In de Middeleeuwen lag dit anders. Het was (blijkbaar) mogelijk in fictie, 

maar tegelijkertijd onbestaanbaar in theorie.  

Hoewel er verschillende opinies te vinden zijn over het aantal kinderen dat een vrouw 

tegelijkertijd kan baren, wordt in het algemeen aangenomen dat het gaat om een maximum 

van zeven. Zo staat in het Boec van Sidrac onder vraag 60:  

Dat wijf mach dragen vij kindere in enen lichame te samen, want die matrise (= 
baarmoeder) vanden wive heeft vij cameren ende in elcke camere mach sy hebben een 
kint, eest dat Goids wille sy 
 

en in een commentaar op De Secretis Mulierum: 

(…) you should be aware that there are only seven chambers in the female womb where 
the sperm is received, as Aristotle says in the Book on Sperm, and therefore a woman can 
conceive seven children at once (…)  
(Women’s Secrets 1992, p. 99-100). 
 

In De Secretis Mulierum schrijft Pseudo-Albertus Magnus een theorie die breed aanvaard 

lijkt:  

Note that according to Avicenna if the semen falls in the left side of the womb a female is 
generated, and if it falls in the right side a child will be male. If it should land in the 
middle, however, a hermaphrodite, participating in both the nature of male as well as 
female, is conceived. (Idem, p. 117) 

 
Er zijn aldus - zo kan worden geconcludeerd - te weinig baarmoederkamers of -cellen om zes 

jongetjes in te laten groeien. Middeleeuwse genezers, vroedvrouwen en dergelijke zullen bij 

het lezen of horen van de samenstelling van het kroost van Oriant en Beatris 

hoogstwaarschijnlijk dan ook een “ha, dat kan niet”-seconde hebben gehad alvorens hopelijk 

weer vlug in de waan van het verhaal terug te keren.157   

 

                                                                                                                                                         
N.B. Duinhoven stelt vast dat de datum van drie mei in de ingrijpend bewerkte Jonathas ende Rosafiere-

tekst toevallig is (‘in one instance [i.e. v. 744] the modifier den derden dach van meye was added by a scribe, 
who took it from a former verse just to fill a gap. In the other case [i.e. v. 525] den derden is a result of 
misreading [i.e. den derden dach in plaats van danderden dach; de drie toevoegingen tussen vierkante haken zijn 
van mij , CS]’; zie Duinhoven 1997, p. 116). Dit zou inhouden dat de twaalf maanden lange zwangerschap niet 
alleen geen deel uitmaakt van het middeleeuws gedachtegoed, maar daarbij eveneens niet thuishoort in de 
oorspronkelijke schepping van de verteller! 
156 Op het internet vond ik wel een verhaaltje van een zevenling bestaand uit vijf jongens en twee meisjes, maar 
ben ik de variant van 6:1 nog niet op het spoor gekomen! 
157 Aardig is dat Beatris die een zevenling krijgt, maar lang gelooft dat zij zeven honden ter wereld bracht, 
tijdens haar zwangerschap nog denkt dat een vrouw alleen twee kinderen kan ontvangen als deze van twee 
mannen zijn. Haar echtgenoot Oriant legt haar uit dat ‘by der natueren, ende by Gods gratie soo mach een 
vrouwe van eenen man ontfanghen teender dracht seven kinderen’ (Helias ridder metter swane, p. 9).     
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Een “halve hond” of zeven hele honden baren… het lijkt te kunnen! 

De Pruisische koningin Ampliora krijgt een kind dat half hond half mens is (Historie van 

Malegijs, p. 163); Beatris, koningin van Lillefoort, wordt jarenlang voorgehouden dat zij 

zeven honden heeft gebaard (Helias ridder metter swane, p.12 e.v.). Waarom Ampliora voor 

haar man, koning Fragius, de schuldige is van hun mismaakte kind wordt niet in woorden 

gevat. Hij vindt dat de dood voor de koningin verdiend is, maar daar blijft het bij. Bij Beatris 

luidt de beschuldiging dat zij gemeenschap heeft gehad met een hond. Beide koninginnen 

weten dat hen niets te verwijten valt. De Pruisische verdedigt zich door te zeggen dat het haar 

‘scult niet en is mer der goden scult die [haar] dat verleent hebben, dat welc [zij] niet beteren 

en can’ (p. 163) en Beatris zegt tegenover haar boosaardige schoonmoeder Matabrune dat 

gemeenschap met een hond nooit heeft plaatsgevonden, maar: ‘Godt heb lof die 't al regeere, 

want hy heeft wel macht my ende andere menschen in beesten te verkeeren, ende dat hem 

belieft moet ons believen’ (p. 14). In beide teksten horen we behalve de mening van de 

beschuldiger en de beschuldigde ook die van een ander personage. In de Historie van 

Malegijs is dit het standpunt van Oriande die de koning en zijn raadsgevers gepeperd 

toespreekt met: 

Ghi heren van cleynen verstande wildi dat der vrouwen witen, want int ontfangen vander 
vruchten so sach si bi avontuer iet dat si in haer herte gedragen heeft, dat seer scamelic is 
te verhalen, ende dat die vrucht mismaect ende wanscapen daer door geworden is. Ende 
heer coninc het ghevalt wel, als die vrouwen dragen, dat si sien eenige wanscapen dingen, 
ende daer voor verscricken, dat die vrucht daer bi die mismaectheyt crijcht, soudi dan 
heer coninc u vrouwe dood en [sic] daerom, so en waerdi niet werdich een conincx naem 
te voeren. (p. 164) 

 
De koning ‘wil wel geloven dat die saken wel mogen gescien, also [Oriande] segt’ en één 

adviseur dunkt ‘dat die vrouwe seyt de waerheyt’, maar de rest is niet overtuigd.  

In Helias ridder metter swane is het ‘een wijs man een bisschop’, een van de 

consulenten van de koning,  die Beatris verdedigt:    

heer koninck onder correctie van u, ende van u heeren, zoo sal ick u seggen tgoetduncken 
van ons allen van uwer coninginne, welck men seyd ontfanghen te hebben vij. honden, 
zoo bid ick datse niet sterven en sal, want tis mogelijck dat in haren slaep eenighe beest 
komen is, die haer dees overdaet ghedaen heeft buyten haren weten ende wille, hierom en 
is zijs niet schuldich, ende oock u edel lichaem heeft by haer gherust nae inhouden des 
houwelijcx. (p. 24) 

 
 Komt dit overeen met wat we lezen in de middeleeuwse non-fictie?  

Hoewel ik geen passages heb weten te vinden waarin hondachtigen uit mensenmoeders 

worden geboren, lijkt mij dat dit - in ieder geval door een deel van de middeleeuwse 
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bevolking - niet als pure fictie zal zijn afgedaan. Een stukje uit een commentaar op De 

Secretis Mulierum lijkt tenminste enigszins op dat wat we Oriande hebben horen bepleiten: 

A monster of this type [i.e. hiervoor is gesproken over een koe die een kalf baarde dat 
half mens was] can also be caused by a special action of the imaginitive power of a 
woman who is having coitus. It is possible that when such a figure springs to mind the 
fetus will be disposed in accordance with it. Thus Galen did not allow such figures to be 
painted in places where men and women usually have sexual intercourse, such as 
bedrooms, etc.  
(Women’s Secrets 1992, p. 116) 

 

De conclusie  

Uit bovenstaande vergelijkingen blijkt dat het voor lezers van nu geen sinecure is om te 

traceren welke elementen uit vertellingen door de middeleeuwer als fictief zullen zijn 

beschouwd en welke voor mogelijkheid of waarheid zullen zijn doorgegaan. Wie denkt met 

een simpele lezing uit middeleeuwse verhalen te concluderen dat de middeleeuwse mens er 

amusante of sterk achterhaalde opvattingen op nahield, komt bedrogen uit. Alvorens enige 

inferenties van deze aard te kunnen geven, is veel systematisch napluiswerk noodzakelijk in 

non-fictie teksten. Alleen via grondige studie kunnen stukjes van vertellingen uiteindelijk 

worden geëtiketteerd als horend bij de middeleeuwse ideeënwereld / de middeleeuwse 

fantasie / de (vooralsnog) niet in te delen data. 
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8  Kinderen in dienst van het verhaal 158  

 

Van de relatie “tekst - wereld van de (moderne en historische) lezer” maak ik nu een stap naar 

die tussen de tekst en zijn schepper en daarmee samenhangend ook die tussen de tekst en het 

beoogde publiek. Hoe wij het kind in fictie te zien krijgen namelijk, is van beide relaties 

afhankelijk. Zo zegt het gegeven dat het kind in bepaalde teksten minimaal aanwezig is of 

zelfs even vergeten lijkt te worden niet dat het kind in de middeleeuwse wereld minder 

belangrijk werd gevonden dan de volwassene, maar wel dat het in de boodschap of in de grote 

lijn van deze tekst(del)en geen essentieel element is en zijn rol beperkt blijft tot bijvoorbeeld 

die van de passieve aanleiding tot het ontrollen van het verhaal, het verhaal van de schepper 

met de moraal voor het publiek…  

In de paragrafen 8.1 en 8.2 beschrijf ik voorbeelden van verhalen en tekstplaatsen die 

lezers het idee zouden kunnen geven dat in de Middeleeuwen aan kinderen niet zo veel belang 

werd gehecht. In 8.3 probeer ik vervolgens uit te leggen hoe dit beeld het resultaat van 

vertekening kan zijn. Ook hier zal - net als in het voorgaande hoofdstuk -  blijken dat het van 

groot belang is niet te gemakkelijk heen te stappen over het feit dat er achter fictieve verhalen 

vertellers schuilgaan die de werkelijkheid op zekere punten kunnen aanpassen en al dan niet 

zelfbedachte gegevens arrangeren in overeenstemming met dat wat zij willen overbrengen.  

 

8.1 Ondergeschoven kinderen    

Dat we de drie kinderen van Jonathas en Eglentine maar enkele keren ontmoeten159 en ze 

nergens horen praten, hoeft niet tot de conclusie te leiden dat in Jonathas ende Rosafiere   

kinderen een minieme rol spelen. De tekst namelijk is zeer gebrekkig overgeleverd - zij mist 

zowel hele folio’s alsook op diverse plekken meerdere versregels of stukken van verzen - en 

het is goed mogelijk dat in enkele van de gaten de kinderen aan bod komen. Niettemin lijkt 

een grote rol voor hen op deze plaatsen onwaarschijnlijk . Zo’n grote rol zou althans niet erg 

passen bij de rest van de tekst waar op bepaalde plekken de beperkte aandacht voor de 

                                                 
158 In dit hoofdstuk beperk ik mij tot een gedeelte van mijn gehele corpus en wel tot die verhalen waarvan ik 
aanneem dat de verhaalstof niet alleen door de moderne lezer, maar tevens door de middeleeuwse verteller als 
niet-waargebeurd wordt/zal zijn beschouwd. Ofwel: ik houd mij bij de teksten waarvan ik verwacht dat zij in het 
hoofd van de verteller ontstaan zijn (of: in het hoofd van de verteller van het verhaal dat staat geschreven in het 
boek dat door de verteller als bron wordt genoemd etc.). Ik breng deze beperking aan omdat het mij in dit 
hoofdstuk te doen is om juist die teksten waar er iemand bewust aan de touwtjes trekt en waarbij met de 
vertellersintentie kan worden beredeneerd waarom de verhaalwerkelijkheid mogelijk verschilt van de realiteit.  
159 We komen ze alleen twee keer tegen aan de hand (en in de buik) van hun moeder die hen wil meenemen op 
haar tocht naar haar zus Rosafiere (v. 712-21 en v. 823-33), één keer in de woorden van hun vader als die zijn 
moeder vraagt hen te behoeden in de tijd dat hij weg is (v. 900-02) en verder in de woorden van Maria die zegt 
dat zij ze bij zich heeft in de hemel (v. 1106-09). 
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kinderen wel duidelijk valt af te lezen. Allereerst horen we nergens over de geboorte van de 

drie kinderen van het nieuwe koningspaar en is er ook geen plek waar deze vermeldingen 

kunnen/zullen zijn weggevallen. De kinderen komen simpelweg “uit de lucht”, aan de hand 

van moeder Eglentine “vallen”.160 Ten tweede wordt, terwijl er vrij uitgebreid wordt verhaald 

over hoe Jonathas’ volk hem uitgeleide doet als hij op reis gaat, iets hiervoor niet verteld over 

een afscheid van zijn (vrouw en) kinderen. We horen alleen hoe Jonathas kort zijn moeder 

vraagt om zijn (vrouw en) kinderen te bewaren ‘ghelijc [haar] selves lijf’ (v. 900-02).161  

Jonathas ende Rosafiere is niet de enige tekst waar kinderen een beperkt aandeel hebben 

en/of hier en daar totaal weggevaagd lijken uit de geest van hun bedenker. In de Historie 

vanden vier heemskinderen bijvoorbeeld zijn de kinderen van Reynout er zomaar ineens uit 

het niets en spelen zij slechts kleine rollen;162 in de Historie van Malegijs wordt, nadat er is 

gesproken over een man (Gautier) die een vrouw (de zus van de koning Putiblas) bezwangert 

(p. 283), later nergens melding gemaakt van een hieruit voortgekomen kind.163 Daarbij valt op 

dat in enkele Marialegenden kinderen doodgaan (veelal: vermoord worden) zonder dat dit een 

obstakel is voor het alles-is-weer-in-orde-gevoel aan het eind van het verhaal… 

 

8.2 Dode kinderen 

Bijlage vijf geeft een overzicht van de kinderen in mijn corpus die overlijden, bijna sterven  

maar uiteindelijk toch van de dood worden gered en (een enkele keer): sterven en uit de dood 

worden teruggehaald. Waar het zinloos is om conclusies te trekken uit de kwantitatieve 

gegevens,164 levert een kwalitatieve vergelijking van de fictieve verhalen die zijn opgenomen 

                                                 
160 De jongste “valt” met een tussenstop. Dit kind “valt uit de lucht” in de buik van de moeder (v. 716-17) en 
vandaar naast haar om mee te zoeken naar zijn/haar tante (v. 831). 
161 Zie voor de beschrijving van het uitgeleiden: Jonathas ende Rosafiere, v. 903-16. In deze verzen wordt 
duidelijk wat de lezer eigenlijk al kan hebben bedacht vanuit een afspraak van Jonathas met Rosafiere (v. 800 
e.v.): Jonathas zal vertrekken om Rosafiere op te zoeken. Tegen Eglentine echter beweert hij ‘te Sente Jacop in 
Galissie’ te gaan. Hij verandert zijn route zodra hij uit het blikveld is van zijn treurige onderdanen die een klein 
eindje met hem zijn meegereden. 
N.B. Het ‘kint’ in de verzen 898-99 ‘Wader, bewaert myn kint, / Het es u herde wel becant’ is wellicht Jonathas’ 
schildknaap, of zijn (jongste) zoon voor wie hij wellicht de extra bescherming van zijn beide ouders vraagt. Zie 
ook supra 1.2.2. op p. 10 en Faems 2000, p. 100, voetnoot 24). 
162 Op p. 128 van de Historie vanden vier heemskinderen worden ze voor het eerst genoemd in Reynouts 
woorden tegen Clarisse: ‘ic heb so schone kinder bi u die u vader lief heeft’. Pas veel later zal de lezer ze ook 
daadwerkelijk “zien”: de jongste, Adelaert, passief op p. 148 en de oudste, Aymerijn, actief op p. 197-200, als hij 
niet langer nog kind is. Van beide wordt bovendien op p. 185 gezegd dat zij hun vader nadat hij een poos is 
weggeweest, blij ontvingen en ‘hieten vriendelic welcoem’ en op p. 186 dat zij door hun vader begiftigd worden. 
Hun beider rollen blijven hiermee vrij beperkt. 
163 Na de mededeling op p. 283 komt en blijft van het gezinnetje alleen ridder Gautier in beeld die een 
belangrijke rol heeft in de kruistocht om Malegijs te bevrijden uit handen van de heidenen.  
164 Het berekenen van de verhouding “(bijna) dode kinderen : kinderen wier leven niet in gevaar is” is weliswaar 
mogelijk, maar om diverse redenen kwantitatief niets waard. Het spreekt voor zich dat de grootte van mijn 
corpus hiervoor te beperkt is, maar een meer belangrijke reden is dat in ieder geval Waerners vroege dood geen 
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wel degelijk noemenswaardige data. Zo valt met het doorpluizen van de vertellingen 

bijvoorbeeld een aantal verhalen in het oog die blijk lijken te geven van een niet bijzonder 

kindgerichte of kindvriendelijke houding van de vertellers. Het betreft de Marialegenden 101, 

156 en 170.165 Wat deze verhalen gemeenschappelijk hebben, is dat er in alle drie een kind 

wordt vermoord, hierbij niet verteld wordt dat het in de hemel komt (de twee kinderen uit 156 

en 170 sterven ongedoopt) en de legenden toch vreugdevol eindigen met een zo-is-het-goed-

gevoel.  

Over Marialegende 156 en 170 kwam ik al in deel twee van de tekst te spreken. Het gaat 

om de vertellingen waarin twee moeders hun kind doden en het voor beide toch goed afloopt. 

De moeders biechten hun zonde en worden na de boetedoening uiteindelijk vergeven.166 

Legende 101 kwam nog niet aan bod. Hierin doodt een slechte en verkwistende echtgenoot 

van een eerbare, God en Maria dienende, vrouw het kind dat aan haar is uitbesteed. De man 

doet dit omdat hij zijn vrouw zat is en hoopt met deze moord van haar af te komen. Zijn plan 

werkt: zijn echtgenote is inderdaad degene die van de kindermoord beschuldigd wordt. Maria 

echter, redt haar op een wonderbaarlijke wijze van de vuurdood door in de rechtbank het 

Christuskind in de positie te brengen dat het een getuige mag oproepen. ‘Doet dat dode kint 

halen dat dese vrouwe ghedoot soude hebben’ horen we hem zeggen en even later tegen het 

dode kind: ‘Ic ghebiede di van gods weghen dattu segste of dy dese vrouwe ghedoot heeft’. 

Het dode kind redt de vrouw met een ‘neen’ en wijst daarna de werkelijk schuldige aan.  

Wanneer de man vervolgens wordt onthoofd en geradbraakt en de vrouw wordt vrijgelaten, 

lijkt alles goed te zijn afgelopen. De rol van het dode, maar sprekende kind echter, is 

uitgespeeld na zijn getuigenis: over het kind wordt met geen woord meer gesproken.  

 

                                                                                                                                                         
fictie is (zoals bijvoorbeeld waarschijnlijk ook van het kind uit Marialegende 132 zal zijn geloofd). Het 
samenvoegen van aantallen reële (of reëel bevonden) doden met aantallen fictieve gevallen van kindersterfte is, 
zo mag duidelijk zijn, een vreemdsoortige bezigheid die niets oplevert. De bijlage is te groot voor dit hoofdstuk, 
omdat hij gemaakt is vanuit het gehele corpus (zie ook voetnoot 158).  
165 In bijlage vijf staan deze weergegeven in de rijen 26 en 29-30.  
N.B.1 Marialegende 82 (cf. 307) in rij 25 hoort hier eigenlijk ook. O.a. omdat ik deze al vrij uitgebreid heb 
behandeld, kom ik er pas in subparagraaf  8.3.2 op terug en sla ik de legende hier even over. 
N.B.2 Marialegende 132 in rij 28 hoort niet in het rijtje thuis omdat de verteller dit verhaal met vrij grote 
zekerheid niet als fictie vertelt en beschouwt. Deze legende lijkt in meerdere opzichten op die legenden waarin 
voor ons bekende historische personen worden opgevoerd (zoals Marialeg. 147 over Johannes van Dammasenus 
en nr. 91 over keizer Constantijn). Anders dan de exempelteksten waarin personages geen naam krijgen en vrij 
“onbepaald” blijven, wordt hier gesproken over Agnes en over jodin Sara die na haar doop Gheertruut zal heten. 
Daarbij wordt ‘den aertsche bisscop van colen coenradus’ genoemd en op het eind van het verhaal Agnes’ 
sterfjaar aangeduid: 1265. Wat bovendien opvalt, is dat ‘mirakel’ en ‘wonderlic’ termen zijn die door de verteller 
in de mond worden genomen, zij staan hier niet in de tekst van een of meerdere personages.  
166 Zie supra 2.4.3. 
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8.3  Een vertekening van het beeld 

De opsomming aan gegevens uit de vorige twee paragrafen is een negatieve selectie van data. 

Dat er ook teksten zijn waarin kinderen een aanzienlijke rol spelen, heb ik niet vermeld, 

evenals de observatie vanuit bijlage vijf dat het voor kinderen vaak goed afloopt en de 

constatering vanuit paragraaf 2.4 dat er in mijn corpus zoveel liefhebbende ouders te vinden 

zijn. Ik ben niet per ongeluk vergeten om op te merken dat Floris en Blancefloer kinderen zijn 

die zich niet in de periferie van het verhaal bevinden en heb heus gezien dat kinderen 

bijzonder dikwijls uit hachelijke situaties worden gered en bovendien meermalen als beloning 

door Maria of Jezus worden meegevoerd naar de hemel. Ik “vergat” deze data omdat ik juist 

van die fictieve verhalen in mijn corpus die aanvankelijk lijken te getuigen van niet erg 

kindgerichte vertellers uit een niet erg kindvriendelijke samenleving, wil betogen, dat zij door 

de moderne lezer niet als bewijs mogen worden aangevoerd voor hun idee van de 

Middeleeuwen als een onderontwikkelde en een (voor kinderen) negatieve maatschappij.  

   

8.3.1  Niet-kindgerichte vertellers?    

In de voorgaande paragraaf schreef ik dat de hierin besproken Marialegenden blijk lijken te 

geven van een niet bijzonder kindgerichte of kindvriendelijke houding van de vertellers. Wat 

het kindgerichte betreft klopt deze uitspraak. Net zoals in veel andere verhalen binnen mijn 

corpus zijn de vertellers van de in dit hoofdstuk genoemde teksten “boodschapgericht”, geven 

zij vanuit hun intentie met hun verhaal aan sommige zaken en personen de prioriteit en maken 

zij daartegenover andere(n) ondergeschikt. De kinderen uit de verhalen die ik heb genoemd in 

de paragrafen 8.1 en 8.2 spelen - evenals alle andere personages hierin - een net zo grote of 

kleine rol als passend is bij de functie die de vertellers voor hen hebben. Zij zijn enkele van de 

poppetjes die voor de vertellers nodig zijn om hun punt te kunnen maken en hun boodschap 

over te brengen en ze worden meestal niet “ten tonele” gevoerd als zij voor het verhaal nog 

niet of niet meer nodig zijn. Dit verklaart de plotselinge aanwezigheid van kinderen die we 

niet geboren hebben zien worden, maar bijvoorbeeld ook het vergeten kind van Gautier en de 
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zus van de koning Putiblas uit de Historie van Malegijs167 of het feit dat we in Marialegende 

101 en 299 niet te horen krijgen hoe het met de dode kinderen afloopt.168  

 

8.3.2  Niet-kindvriendelijke vertellers in een niet-kindgerichte maatschappij?    

Waar de vertellers van de hier behandelde verhalen inderdaad niet in de eerste plaats 

kindgericht zijn, is de uitspraak dat uit de legenden 101, 156 en 170 eveneens een niet 

bijzonder kindvriendelijke houding af te lezen zou zijn onhoudbaar. Voor legende 101 is dit 

                                                 
167 Dat bepaalde personages plotseling opduiken alsook - in de loop van een verhaal - geheel uit het zicht 
verdwijnen, komt vaker voor, bij alle en dus ook bij niet-kinderlijke personages. Ook van de moeder van 
Blancefloer bijvoorbeeld horen we niets meer bij de terugkeer van Floris en Blancefloer vanuit Babylon naar 
Spanje. Haar levenslijn hoeft niet per se netjes te worden afgewerkt, aangezien zij geen specifieke functie meer 
vervult. De dood van de ouders van Floris wordt wel verhaald, omdat deze duidelijk belangrijk is voor de 
voortgang van het verhaal. 
168 * In Marialegende 101 gaat het om het vrijspreken van de vrouw die ten onrechte tot de dood is veroordeeld 
ofwel: haar rechtvaardige verlossing door ‘die moeder gods die si ghedient hadde’. Het kind heeft hier, behalve 
het passief in gang zetten van de verhaalontwikkeling door vermoord te worden, ook - en wel als dode - de rol 
van de reddende getuige. Als beide rollen vervuld zijn, is het kind niet belangrijk meer. Wanneer voor of na de 
straf voor de man en de vrijlating van de vrouw ook nog verteld zou worden over het kind, dan zou dit de 
aandacht afleiden van het belangrijke rechtvaardige eindvonnis dat bij het publiek moet blijven hangen. 
* Ook Marialegende 299, waarin naast een goede moeder en Maria alleen maar kinderen te vinden zijn, is niet 
kinder- maar boodschapgericht. Het is de functie van een groep gestorven kinderen om aan te geven hoe 
belangrijk het is om het Ave Maria te kennen. Waar spelende kinderen die dit gebed niet uitspreken, verdrinken 
door plots wassend water, beschermt Maria het enige kind dat van zijn moeder heeft geleerd dat het in nood 
protectie mag verwachten als het een Weesgegroet richt tot de hemelse moeder. Van de verdronken kinderen 
wordt slechts hun spel en hun dood vermeld. Iedere beschrijving van verdriet blijft achterwege. Met een 
beschreven medelijden zou de boodschap van het exempel aan helderheid inboeten en… om de “moeders leert 
uw kind(eren) het Ave Maria en laat het hem/ze uitspreken bij dreigend gevaar!”-moraal is het de verteller nu 
juist te doen.   
 N.B. Omdat het mij in dit hoofdstuk om de bedenkers van teksten en hun intenties gaat en niet om 
mensen die puur en alleen afschrijven, heb ik in de alinea over Jonathas ende Rosafiere aan het begin van 
paragraaf  8.1 niets gezegd over het kind dat uit de tekst slechts indirect valt te herleiden uit de verzen over een 
hoogzwangere Rosafiere. Het kind dat voortkomt uit de verkrachting door haar vader komt op geen enkele plek 
ter sprake. Nergens staat te lezen wat er is gebeurd met de baby die later in ieder geval niet (als kind) bij zijn 
moeder te vinden is. Dat wil zeggen… in deze versie van Jonathas ende Rosafiere, ofwel: de enig bekende 
handschriftelijke bron van het verhaal, die tegelijk de langst overgeleverde is en bestaat uit ongeveer 1200 
verzen. In een klein fragment dat is overgeleverd van een andere versie van het verhaal staat wel te lezen over dit 
kind. Er wordt verteld dat ‘het kind dat Rosafiere baart, gedoopt wordt en naar Jonathas genoemd wordt’ en 
‘slechts zeven dagen in leven’ blijft. Het betreft het zogenaamde Handelse fragment dat slechts 84 verzen lang is 
en volgens Faems ‘inhoudelijk het beste ergens ter hoogte van de overgang van folio 14 naar folio 15 in het 
handschrift’ past (zie: Faems 2000, voetnoot 6 op p. 97-98 en voetnoot 24 op p. 100).  

Ik schat in dat het kind van Rosafiere en haar vader in de handschriftelijke versie niet bewust is 
weggelaten. Het lijkt erop dat de geboorte is vergeten door de sowieso meermalen op slordigheden te betrappen 
afschrijver van het handschrift-Borgloon waarin de tekst te vinden was (dit handschrift is vermoedelijk 
samengesteld door een anonieme liefhebber van Middelnederlandse literatuur, die geen geschoolde en geoefende 
kopiist was, zie Biemans 2000, p. 10 en 20). Zouden we wel met bewuste weglating of spaarzaamheid te maken 
hebben, dan is er hier sprake van een extreem geval van functiegerichtheid en niet-kindgerichtheid. Om de 
profetie van de engel ten aanzien van Rosafiere te vervullen namelijk, is Rosafieres zwangerschap voldoende en 
een hieruit voortgekomen kind niet noodzakelijk. Het eerste deel van de profetie (‘Onder een planete es sij 
gheboren, / Dat sij haren wader moet draghen kint’, v. 303-04) is met de zwangerschap uitgekomen. Voor het 
tweede (‘Ende ooc moet si oppenbaere / Der werelt [wijt gae]n VII jaer’, v. 306-07) werkt de zwangerschap als 
katalysator: omdat Rosafiere haar dikke buik niet langer voor haar medekloosterlingen verborgen kan houden, 
vertrekt zij en beginnen haar zeven zondige jaren (zie ook: Faems 2000, p. 100).  
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onmiskenbaar. Het zegt genoeg dat er hierin op kindermoord de doodstraf staat. Bij de andere 

twee moet voor een goed begrip iets dieper worden gekeken en wel naar de aannemelijke 

reden voor het feit dat de vertellers aan een kind de rol schonken die zij het schonken. Wat 

blijkt? De kinderen in Marialegenden 156 en 170 zouden wel eens heel goed een 

vergelijkbare functie kunnen hebben als het vermoorde kind uit Marialegende 82 (cf. 307) en 

het kind van het visserspaar in de Vlaamse Aiol. Wanneer we de intenties van de vertellers op 

dit punt inzien, lijkt het veronderstellen van een kindonvriendelijke verteller of een 

kindonvriendelijk publiek van deze verhalen ineens zeer zeker niet meer zo logisch… 

 

De functie van het “graadmeterschap” in al vrij uitgebreid besproken verhalen 

In subparagraaf 2.4.4 en in voetnoot 95 op p. 57 schreef ik al over de intenties van de verteller 

met een paar kleine stukjes uit Marialegende 82 (cf. 307). Het feit dat de vader van het 

vermoorde kind bij de bekendmaking van de ware moordenaar zegt dat hij meer de ellende 

van de vals beschuldigde vrouw betreurt dan de dood van zijn kind, moet niet worden 

beschouwd als een gebrekkige liefde van de man voor zijn zoon. Dat de echte moordenaar, 

namelijk de broer van de vader, vervolgens door zijn broer, de treurende vader, niet bestraft 

wordt bovendien, betekent niet dat de dood van het kind bij de vader niet genoeg verdriet 

geeft om zich heel graag te willen wreken. Wat de verteller met deze stukken wel wil 

aangeven, is hoe rechtvaardig en betrouwbaar de vaderfiguur is. De man vindt een onterechte 

veroordeling nog erger dan de dood van zijn eigen zoon en is van mening dat het breken van 

een belofte nog kwalijker is dan het niet kunnen bestraffen van de moordenaar van zijn 

kind.169 Met andere woorden: een onjuiste veroordeling en een gebroken woord zijn wel  

allerergst en allerkwalijkst!  

Het kind als graadmeter komt - zoals we hebben kunnen zien in 2.4.1 - ook voor in de 

Vlaamse Aiol, nu echter om het belang van een zaak (of twee) te tonen. Want zoals de 

verteller van Marialegende 82 (cf. 307) de omgang met de dood van het eigen kind de 

graadmeter laat zijn voor de correctheid van een van zijn personages, laat die van de Aiol in 

de volgende woorden van Tierijns vrouw zien wat voor immense waarde de vissersvrouw 

hecht aan het dienen van God en Maria en aan het doopsel van andermans, namelijk Aiols,  

kinderen die op niemand anders kunnen bouwen dan op haar en haar man:  

Ic soude mi eer uten lande doen, / Wullen (= in een wollen pelgrimskleed, boetgewaad, 
gehuld) ende sonder scoen, / Ende laten mijn kint altemale (= geheel en al), / Eer ic 

                                                 
169 Deze belofte is dat welke dingen de broer ook tegen de vader van het vermoorde kind opbiechten zal, de 
laatste de eerste dit allemaal zal vergeven. Op deze manier krijgt de vaderfiguur zijn broer zover dat deze de 
moord op zijn neefje bekent en hierdoor genezen zal van zijn melaatsheid (zie ook supra p. 57).   
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dese jonghe smale (= kleinen) / Liete verderven bi miere trouwe. / Onse here ende onse 
vrouwe [i.e. Christus en Maria] / Souden ons eeschen haer kerstenheit (= doop, Cd-rom 
Middelnederlands, s.v. kerstijnheit, betek.1). 
(Vlaamse Aiol, v. 732-38; dikdrukking van mij, CS. Eerder geciteerd op p. 40) 

 
 
De functie van het “graadmeterschap” in Marialegende 156 en 170 

Waar nu het zoontje van de man uit Marialegende 82 (cf. 307) en dat van het visserspaar in de 

Vlaamse Aiol niet alleen in het leven zijn geroepen om als graadmeter te dienen, maar zij  

bredere rollen hebben te vervullen, zou het heel goed zo kunnen zijn dat de kinderen in 

Marialegenden 156 en 170 wel vooral zijn bedacht om een graad aan te geven. In 

Marialegende 156, maar ook in legende 170, lijkt de moraal van het verhaal dat er vanuit de 

diepste diepte met de hulp van Maria toch nog een weg naar de hemelse zaligheid is. Om die 

diepste diepte te verbeelden is door beide vertellers voor de moord van een moeder op haar 

eigen (ongedoopte) kind gekozen.170 De reis vanuit juist dit startpunt naar boven lijkt hiermee 

door de verteller gezien te zijn als de langst en zwaarst mogelijke.  

 

De conclusie  

Uit het feit dat in de Vlaamse Aiol en Marialegende 82 een kindonvriendelijke uitspraak van 

een personage niet door de verteller zelf of door een van zijn andere personages wordt 

afgekeurd kan niet zomaar tot een kindonvriendelijke verteller worden geconcludeerd. 

Hetzelfde geldt voor Marialegenden 156 en 170 die een al te blij eind hebben, terwijl er toch 

een ongedoopt kind in wordt vermoord. Wie dieper leest dan aan de oppervlakte en deze 

vertellers niet ogenblikkelijk veroordeelt, ziet dat het heel aannemelijk is dat zij uitgaan van 

de belangrijkheid van het kind in de wereld van hun lezers/toehoorders. Met dit uitgangspunt 

althans komen een heel aantal punten die de vertellers willen maken veel sterker uit de bus. 

Immers: hoe meer gevoelde kinderliefde, hoe meer inzicht in de grootse genade van Maria die 

wordt getoond in Marialegenden 156 en 170 en hoe meer gevoelde kinderliefde, hoe meer 

inzicht in de extreme (en waarschijnlijk weinig realistische) uitspraken van de vader uit 

Marialegende 82 (cf. 307) en de vissersvrouw uit de Vlaamse Aiol! 

 

 

 

 

                                                 
170 In geen van beide legenden wordt het kind voorafgaand aan de moord gedoopt. In Marialegende 156 wordt 
dit ongedoopt-zijn niet specifiek aangekaart; in legende 170 wel (zie ook bijlage vijf, rijen 29 en 30).  
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9  Nawoord 

 
Als studente Middeleeuwse Studies en kinderboekenschrijfster in spe wilde ik in de laatste 

maanden van mijn schoolgang vooral genieten van kinderen in Middelnederlandse verhalen. 

Met die gedachte ontmoette ik, in veel teksten en een uiteindelijk samengesteld corpus, 

meerdere engeltjes, enkele bengeltjes en een jong monnikje van wie de kloosteroverste die 

hem niet vinden kan, ‘meende iof [sic] het yet gheboeft hadde’.171 Ook trof ik ondermeer een  

‘een cleyn ionck maechdeken’ dat de prijzen draagt naar de winnaars van het ‘stekene’ en het 

‘tornoyen’ en drie schoolkinderen die met elkaar - en de hulp van Maria - moeiteloos in staat 

zijn de zuilen voor een mooie kerk te rechten, iets wat ‘dusent mannen mit cracht niet en 

mochten doen’.172 Verder las ik over één duidelijk symbolisch kind en meerdere wonderlijke, 

waaronder een meisje dat inziet dat haar ‘ioncheit’, ‘kijnscheit ende (…) cleinheit’ haar 

wellicht helpen kunnen bij het roeren en tot barmhartigheid krijgen van rechters (zodat op 

enige dag een van hen mogelijk haar zaak in haar voordeel zal beslissen).173  Heel even zelfs 

kreeg ik een beeld van de kinderen in de buurt van een verteller te zien die hem doen klagen 

over “de jeugd van tegenwoordig”. De beschrijving van de kinderen van de titelheld in de 

Roman van Iechemias brengt de verteller tot een vergelijking tussen de zeven- à achtjarige 

kinderen van vroeger en die van (zijn) heden, waarbij de laatste een heel stuk minder gunstig 

uitvallen.174  

 
Bij het lezen over deze en talrijke andere kinderen ben ik niet op zoek geweest naar kinderen 

zoals ze echt in de Middeleeuwen zullen hebben geleefd. Een beetje omdat ik me maar al te 

goed realiseerde dat deze nooit helemaal bereikbaar zijn, maar vooral omdat ik het zeker net 

zo interessant vond om te kijken hoe kinderen eruit zien die voorkomen in teksten ter vermaak 

en/of ter voorbeeld, zonder dat hieruit per se meer over de middeleeuwse samenleving geleerd 

moet worden, dan dat deze samenleving deze teksten voortbracht.  

 

Gaandeweg de analyse van de kinderen in mijn corpus echter, merkte ik dat ik me steeds 

vaker begon af te vragen hoe reëel bepaalde aspecten, uitspraken en gedragingen op 
                                                 
171 Over dit monnikje lezen we in Marialegende 346.  
172 Zie respectievelijk de Historie van Malegijs, p. 119 en Marialegende 91.  
173 Zie Marialegende 118 (cf. 321).  
174 Waar de kinderen van ‘wilen’ nog van weinig kwaad wisten en nog niet in staat waren om raad te geven (hun 
verstandelijke vermogens zijn nog niet tot die van een volwassene gerijpt), menen die van ‘nu’ alles te kunnen en 
te weten. Ze halen trucs uit die ‘ouden lieden dic ghebreken’ (zie fragment 2, v. 38-49). 
N.B. De familieleden van de kinderen van ‘nu’ worden eveneens negatief afgeschilderd. De wereld wordt iedere 
dag slechter met hun geklaag over het moeten bemiddelen in de ruzies van de jonge kinderen (zie fragment 2, v. 
50-53). 
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middeleeuwers zouden zijn overgekomen. En… irriteerde ik mij tegelijkertijd aan het gemak 

waarmee mensen in de media, maar ook in dagelijkse gesprekken, praten over de 

Middeleeuwen als een tijd waarvan het maar goed is dat deze is afgelopen. “Hoe hebben 

zovele mensen kunnen komen tot hun beeld van de Middeleeuwen als een kindonvriendelijk 

of kindontkennend tijdperk?”, dacht ik meer dan eens. En: “zouden zij met een lezing van  

verhalen uit mijn corpus tot dezelfde conclusie komen?”  

 

Ja, dat zouden ze.  

Wellicht.  

Zonder gids tenminste die bekend is met het middeleeuwse “landschap” en weet hoe de  

vertekening van het beeld heeft kunnen - en kan - ontstaan.  

 

Zo’n mediëvist die rondleidt door de wereld van het middeleeuwse verhaal, zou om 

misverstanden bij niet-specialisten te voorkomen niet vooral de meest smeuïge verhalen 

moeten vertellen, om lachers op zijn/haar hand te krijgen en wenkbrauwen te doen fronsen, 

maar juist het meer gemiddelde beeld tentoon moeten spreiden. Hij/zij moet duidelijk maken 

dat niet alles dat in fictie geschreven staat ook zo in informatieve bronnen te vinden is en dat 

vanuit fictie zeker niet gemakkelijk kan worden besloten tot het middeleeuwse gedachtegoed. 

Daarbij is het van groot belang om aan te geven dat veel verhalen die we tegenkomen geen 

logische verhalen zijn, maar verhalen waarmee de vertellers hun punt wilden maken. Diegene 

die probeert om de intentie van de verteller met zijn verhaal te bedenken, begrijpt dat een 

bijrol voor een kind niet inhoudt dat de middeleeuwse maatschappij kindontkennend of niet-

kindgericht was en bovendien: dat vrij kindonvriendelijke uitspraken die in een verhaal niet 

worden afgekeurd geen bewijs vormen voor een samenleving waarin mensen minder van (hun 

eigen) kinderen houden dan wij dit doen.  

 

Mijn corpus vormt zeker geen ondersteuning van het eenzijdige, negatieve beeld dat veel 

mensen van nu van de Middeleeuwen hebben. Zo staan tegenover de enkele volwassen 

verhaalfiguur die zich zeer kindonvriendelijk gedraagt, een heel aantal personages van wie de 

liefde voor het kind duidelijk blijkt. Of deze verhouding in de middeleeuwse realiteit 

vergelijkbaar zal zijn geweest, blijft natuurlijk de vraag. 

 

Studies over de reële Middeleeuwen laten zien dat dit tijdvak voor kinderen niet gemakkelijk 

was om in te leven. Zo hadden kinderen te maken met de gevolgen van slechte economische 
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omstandigheden, werden zij getroffen door plagen en was de medische wetenschap zeker niet 

op het hedendaagse peil. Vanuit deze data en de hoge kindersterfte zou je kunnen verwachten 

wat Ariès geloofde, namelijk: dat er een zekere afstand was tussen ouders en kinderen en dat 

volwassenen niet bijzonder met kinderen waren begaan.  

 

Dit standpunt echter, is net als Ariès’ andere, inmiddels achterhaald en weerlegd vanuit een 

variëteit aan nieuw gevonden en ontsloten bronnen. Ook Ariès’ overtuiging dat het concept 

‘kind’ in de Middeleeuwen nog niet zou hebben bestaan (zie ook de inleiding), is grondig 

bestreden. Dit betekent niet dat al het “duistere” over het kind in de Middeleeuwen hiermee 

kan worden ontkend: kinderen zullen geliefd zijn, maar evengoed weten we dat sommige ook 

hard zijn geslagen of zelfs werden vermoord. Wat vanuit het recente onderzoek naar kinderen 

in de Middeleeuwen echter duidelijk wordt, is dat de kloof tussen de Middeleeuwen en de 

moderne tijd minder groot is dan lang werd gedacht. De andersheid van beide tijden kan niet 

langer worden beargumenteerd met (het gebrek aan) (de) middeleeuwse visie op het kind. 

 

Een nieuwe generatie onderzoekers toont dat de lege plekken bij ‘kindertijd’ in naslagwerken 

over de Middeleeuwen (ontstaan vanuit het idee dat de categorie ‘kind’ in de Middeleeuwen 

niet bestond), kunnen en moeten worden ingevuld en dat het materiaal waarmee dit kan 

worden gedaan niet vooral kloofversterkend is. Heinz-Werner Goetz bijvoorbeeld zegt dat   

the previously held view that children were generally perceived to be a burden and little 
loved has been refuted. Burial with tombstones and the preserved letters of consolation 
written to parents whose children had died contradict such a theory… 
On the whole, there can be little doubt that children were treated lovingly…175 

 
en Nicholas Orme vindt dat ondanks een heleboel duidelijk merkbare verschillen, 

middeleeuwse kinderen in veel opzichten ‘onszelf vijfhonderd of duizend jaar geleden’ 

zijn.176   

 

Een deeltje van het gatenvullend materiaal zou misschien mijn corpus kunnen bieden. In dit 

corpus waarin de ene keer alle aandacht uitgaat naar het kind en een andere keer de redding 

van het kind slechts een weg lijkt om te komen tot belangrijker zaken,177 is - lijkt mij - nog 

                                                 
175 In: Life in the Middle Ages from the Seventh to the Thirteenth Century (1993) door mij geciteerd uit: Classen 
2005, p. 308. 
176 In: Medieval Children (2001) door mij geciteerd uit de boekrecensie met de veelzeggende titel They are us! 
via: http://findarticles.com/p/articles/mi_m1252/is_7_129/ai_84738854.  
N.B. Deze en de twee voorgaande alinea’s zijn gedeeltelijk gebaseerd op dat wat ik las in Classen 2005.  
177 Een goed voorbeeld van het laatste is het verhaaltje binnen de Historie van Malegijs dat gaat over het half 
hond, half mens-kind (p. 162-70; zie ook o.a. supra tabel twee op p. 43) waarin Oriande tot God zal bidden om 
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heel wat te ontdekken voor de “vertaler” van verhaal naar gedachtegoed.178 Gelukkig zijn er 

de laatste jaren veel specialisten opgestaan die naar kinderen in de Middeleeuwen kijken met 

een voor wetenschappers gunstige kinderlijke verwondering en is tegelijkertijd hun hand niet 

zo gauw gevuld als die… juist: die van een kind. Er staan ons zeker nog zeer belangwekkende 

inzichten te wachten. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
het kind een volmaakt uiterlijk te geven. Op p. 163 lezen we over de ochtend voor de grote redding: ‘ALs dien 
schoonen dach aen quam, so stont Oriande op, ende si dede haer ghebet tot Gode, als dat hijse wilde gracle [sic] 
gheven, om de coninc so te informeren, dat hi zijn wijf wilde sparen vander doot, ende dat hi kersten mochte 
worden met alle zijn volc, ende aldus is si nae des conincx palleys gegaen’. Over het kind wordt hier niets 
gezegd; het speelt ook elders in dit verhaaltje een minieme rol. 
N.B. Dit is hetzelfde verhaal als dat waarin de waard die Oriande verwittigde van de aankomende dood van zijn 
koningin en pasgeboren kroonprins (waarbij de dood van de laatste volgens de waard ‘een cleyn sake’ is), als 
beloning tot burgemeester wordt gemaakt en bovendien wordt ‘des iaers ghegheven te verteerne .C.C. ducaten’ 
(Historie van Malegijs, p. 163 en 167-68). Zie ook supra, p. 88.   
178 “Is het nu toeval of betekenisvol dat er in ‘mijn verhalen’ zo weinig lijfelijk bestraft wordt?” is slechts één 
voorbeeldje van wat mij een zinvolle vraag lijkt. 
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10  Literatuur 
 

 

Primaire literatuur 
 
 
Mijn corpus:  
De teksten in mijn corpus komen op twee uitzonderingen na alle van de  
Cd-rom Middelnederlands. Den Haag-Antwerpen 1998.  
Ze zijn te vinden via de volgende ingangen: 
 

 Aiol (2) (Vlaamse Aiol) in het mapje Rijm 
 Beatrijs in het mapje Rijm 
 Denensage in het mapje Rijm 

• Diverse Marialegenden en -exempelen via:  Marialegenden en -exempelen in het  
      mapje Proza 

 Esmoreit in het mapje Rijm 
 Floris ende Blancefloer [van Diederic van Assenede] in het mapje Rijm 
 Gedichten (Willem van Hildegaersberch) in het mapje Rijm 
 Gloriant in het mapje Rijm 
 Helias ridder metter swane in het mapje Proza 
 Historie van den wonderlicken Merlijn in het mapje Proza 
 Historie van Jan van Beverley in het mapje Proza 
 Historie van Malegijs in het mapje Proza 
 Historie vanden vier heemskinderen in het mapje Proza 
 Jonathas ende Rosafiere &  Roman van Jonathas ende Rosafiere in het mapje Rijm  
 Marialegenden en -exempelen in het mapje Proza 
 Roman van Cassamus (verkorte versie) in het mapje Rijm 
 Roman van Florimont in het mapje Rijm 
 Roman van Iechemias in het mapje Rijm 
 Van den VII Vroeden van binnen Rome in het mapje Rijm 
 Van sente Eustace in het mapje Rijm, N.B. Voor de tekst moet worden doorgeklikt op  

      de link naar de Enaamse codex 
 Van sente Waernere in het mapje Rijm, N.B. Voor de tekst moet worden doorgeklikt   

      op de link naar de Enaamse codex 
• Vlaamse Aiol via:  Aiol (2) (Vlaamse Aiol) in het mapje Rijm 

 
De twee teksten die niet op de cd-rom staan, zijn: 
 
‘Ene scone exempel van eenen jonghen kinde ende van haren scoelmeester’. In: Belgisch 
museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands 
uitgegeven op last der Maetschappy tot Bevordering der Nederduitsche Tael- en Letterkunde 
door J.F. Willems 1 (1837), p. 326-39. 
 
‘Van tween kinderen die droeghen ene starcke minne, een ontfarmelijc dinc’. In: Belgisch 
museum 10 (1846), p. 89-98. 
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Andere primaire teksten die ik gebruikte: 
 
‘Twaelf ouderdommen oft tijden der menschen ghecompareert teghens die tweelf maenden 
vanden jare’. In: Anthonis de Roovere, De gedichten van Anthonis de Roovere. Ed. J. J. Mak. 
Zwolle 1955, p. 299-301. 
 
En opnieuw van de Cd-rom Middelnederlands:  

• Boec van Sidrac in het mapje Proza via:  Sidrac 
• Brabantsche yeesten [van Jan van Boendale] in het mapje Rijm via:  Brabantsche  
      yeesten (boek 1-5) 

          Der leken spieghel [van Jan van Boendale] in het mapje Rijm  
• Der naturen bloeme [van Jacob van Maerlant] in het mapje C(orpus)G(ysseling)2  

             via:  Der naturen bloeme: menselijke levensstadia en fabelachtige mensenrassen 
• Dit is van .VI. vaerwen ende .XII. outheyden in het mapje Rijm via:  Van ses  
      vaerwen ende twaelf outheyden 

          Spiegel historiael [van Jacob van Maerlant] in het mapje Rijm   
          Tafel van den kersten ghelove (winterstuk) [van Dirc van Delf] in het mapje Proza 

• Vanden twaelff maenden [van Willem van Hildegaersberch] in het mapje Rijm via:  
      Gedichten (Willem van Hildegaersberch), nr. 49 

 
 
Secundaire literatuur 
 
 
Ariès, P., Centuries of Childhood. Middlesex 1986 [eerste druk: 1962].  
 
Biemans, J., e.a., Het handschrift-Borgloon. Hs. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (UvA), I 
A 24 l, m, n. Hilversum 2000. 
 
Carr, A., The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology (a contextual 
approach). New York 1999. 
 
Classen, A. (ed.), Childhood in the Middle Ages and the Renaissance: The Results of a 
Paradigm Shift in the History of Mentality. Berlin 2005.  
 
DeMause, L. (ed.), The History of Childhood. New York 1974. 
 
Duinhoven, A.M., ‘Die derde dach van meye in Jonathas ende Rosafiere’. In: TNTL 113 
(1997), p. 116-123. 
 
Eerenbeemt, B. van den, Het kind in onze middeleeuwsche literatuur. Amsterdam 1935.  
 
Faems, A., “Jonathas ende Rosafiere’: (religieuze) ridderroman of Mariamirakel?’. In: 
Queeste 7 (2000), p. 97-112. 
 
Gerritsen, W.P. et al., ‘A fourteenth-century vernacular poetics: Jan van Boendale’s “How 
Writers Should Write”’. In: E. Kooper (ed.), Medieval Dutch Literature in its European 
Context. Cambridge 1994. 
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Gerritsen, W.P., en A.G. van Melle (red.), Van Aiol tot de Zwaanridder; personages uit de 
middeleeuwse verhaalkunst en hun voortleven in literatuur, theater en beeldende kunst. 
Nijmegen 1993. 
 
Green, M.H., Making Women's Medicine Masculine, The Rise of Male Authority in Pre-
Modern Gynaecology. Oxford 2008.  
 
Langlois, Ch. V., and Ch. Seignobos, Introduction to the Study of History. Translated by G.G. 
Berry. London 1898.  
 
Mak, J. J., ‘Teruggevonden fragmenten van een “Roman van Iechemias” (?)’. In: TNTL 70 
(1952), p. 3-19. 
 
The Trotula. An English Translation of the Medieval Compendium of Women’s Medicine. 
Edited and translated by M.H. Green. Pennsylvania 2002.  
 
Van Dale; groot woordenboek der Nederlandse taal. Door G. Geerts en H. Heestermans. 
Etymologie door P.A.F. van Veen. 12e druk in de nieuwe spelling. Utrecht etc. 1995. 3 dln. 
 
Women’s Secrets. A Translation of Pseudo-Albertus Magnus’ De Secretis Mulierum with 
Commentaries. Edited and translated by H.R. Lemay. New York 1992. 
 
 
Websites (voor het laatst geraadpleegd op: 3 juli 2008):  
http://www.allesoverkinderen.nl/ne_dreumes.htm 
http://classes.bnf.fr/ema/grands/185.htm                                                                
http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0020.htm 
http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0033.htm 
http://www.dbnl.org/tekst/hoge008curs01_01/hoge008curs01_01_0009.htm 
http://www.ethesis.net/meesteren/meesteren.htm 
http://findarticles.com/p/articles/mi_m1252/is_7_129/ai_84738854 
http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/411165 
http://www.jurawiki.de/JugendStrafRecht/Heranwachsende  
http://www.katholieknederland.nl/abc/detail_objectID583970.html 
http://www.kindermishandeling.org/VK/wat_doen_we/historiek/index.jsp#tcm:150-36871 
http://www.lourdesparochie.nl/lourdeskerkgebouw01.htm 
http://nl.youtube.com/watch?v=agaKiJklqwU&feature=user 
http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2008/5/3/index_av.html 
http://proto4.thinkquest.nl/~kld049/mens/levenscyclusmens.html 
http://www.rubensonline.be/showDetail.asp?artworkID=100081 
http://www.speelgoedvanhetjaar.nl/?iPageId=1 
http://www.vitamine-info.nl/kinderen/tieners  
 
Helaas (of moet ik zeggen: gelukkig?) verdwenen op 3 juli is: 
http://www.schoolplaten.com/nl-kleurplaten-kleurplaat-foto-leven-in-de-middeleeuwen-
c178.html 
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 II  

Bijlage I:  Fictie(ve kinderen)?  

 

Vandaag de dag zouden wij alle teksten in mijn corpus onder één noemer rangschikken. 

Bibliotheken geven ze het label ‘fictie’. In de Middeleeuwen was dit anders: de verhalen 

van mijn keuze zullen toen niet zomaar op een hoop zijn gegooid. Sommige van de 

vertellingen werden wel degelijk beschouwd als verzonnen en bedoeld ter verstrooiing. 

Van andere echter, zal zijn geloofd dat ze waar (konden) zijn gebeurd. Soms wellicht 

alleen door de lezers, andere keren door zowel verteller als publiek. Veel van de 

verhalen (of: stukken verhaal) in mijn corpus zou je kunnen rekenen tot de 

“voorbeeldliteratuur”. 1  

 

In mijn tekstselectie komen meerdere kinderen ter sprake die tot wonderlijke zaken in staat 

zijn of wonderlijke gebeurtenissen ondergaan. Merlijn bijvoorbeeld, die alles weet en 

bovendien reeds vanaf zijn geboorte kan praten (zie de Historie van den wonderlicken Merlijn 

vanaf p. 28 en Van den VII Vroeden van binnen Rome, exempel 11) en Helias en zijn broertjes 

en zusje die worden geboren met een zilveren keten om hun hals die ze bij het afnemen - ‘by 

de toelatinghe Godts’ - in zwanen verandert (Helias ridder metter swane, p. 30). Dat deze en 

andere personages in mijn corpus niet in werkelijkheid (zo) zullen hebben geleefd (zoals ze 

zijn beschreven), is eenvoudiger vast te stellen dan dat het is na te gaan in hoeverre de 

verhalen met deze wonderlijkheden door het middeleeuwse publiek wel of niet als fantasie 

zullen zijn ervaren. Dat de moderne lezers de verhalen van mijn keuze als fictie beschouwen 

hoeft niet automatisch te betekenen dat de middeleeuwse lezers/luisteraars hetzelfde deden. 

Andersom moeten wij echter ook zeker niet denken dat de in onze ogen fictieve teksten door 

hen zullen zijn gelezen of beluisterd zoals wij een krantenbericht tot ons nemen.  

Een aantal van de door mij gekozen verhalen is evident verzonnen. De kinderen in deze 

vertellingen hebben buiten de fictie niet bestaan en de wonderen die zij meemaken zullen 

door een middeleeuws publiek niet zijn bekeken alsof zij ook daadwerkelijk hebben 

                                                 
1 In Jan van Boendales poëticale Hoe dichters dichten sullen (in: Der leken spieghel, boek drie, capittel 15 
volgens Gerritsen 1994, maar op de Cd-rom Middelnederlands te vinden als het 126e capittel) komen drie typen 
schrijvers aan bod. Bij hem is er sprake van een ‘contrast between the serious writers of history relying on the 
great Latin tradition on the one hand and the confabulating lay poets on the other (with fabulists, writers of beast 
epics and other moralists somewhere in between)’ (Gerritsen 1994, p. 250). De verhalen in mijn corpus nu, 
behoren geen van alle tot verhalen van schrijvers van de eerste categorie. Mijn tekstselectie bevat zowel verhalen 
die Van Boendale af zou keuren (van schrijvers uit de tweede categorie), alsook verhalen die hij goed zou keuren 
om hun instruerende, voorbeeldgevende waarde. 
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plaatsgehad.2 Zo is er bijvoorbeeld de Historie van Malegijs met onder meer Malegijs die net 

als Merlijn vanaf zijn geboorte kan spreken (zie in de hoofdtekst: voetnoot 48 op p. 30) en het 

kind van Torele en Putiblas dat wordt geboren met een kroon op zijn borst (idem, p. 22).  

Voor andere teksten binnen mijn corpus blijkt het minder gemakkelijk om er achter te 

komen of zij eeuwen geleden als gefingeerd zijn beschouwd. Dit geldt bijvoorbeeld voor die 

vertellingen die een mengeling zijn van mythe/sprookje en historisch feit rondom historische 

personen.3 Waernere is zo’n legendarisch geworden persoon die echt heeft bestaan, alsook 

(onder meer) Jan van Beverley.4 Rondom beiden gebeuren er in de verhalen over hen 

wonderlijke zaken door Gods toedoen. Zo ziet het kind Waernere dat de hostie die de priester 

aan een zieke meent te geven, onmiddellijk terugkeert in de pyxis zonder bij de zieke terecht 

te komen. Nadat de priester dit van de kleine jongen verneemt en - in een controle - waar 

bevindt, ‘die pape seindem (= zegende hem) doe mettien’ en zegt: ‘Nv ne saghic (…) nie 

gescien / Dus groet wonder alsic hier sie’ en even later: ‘Hic wet wel dattu best ghemint / Met 

ghode nu onser alre vader / Daer hi di liet altenengader / Met tinen oeghen dit wonder sien’ 

(Van sente Waernere, v. 105-156). In de Historie van Jan van Beverley zal het één nacht oude 

kind van de graaf die de vader van Jan van Beverley opvolgt, net voor zijn doopsel met de 

stem van God spreken en ‘met luyder stemmen’ zeggen dat God Jan van Beverley zijn zonden 

vergeven heeft.  

Wat in ieder geval blijkt, is dat niet alle teksten waarin zowel historische personages 

alsook wonderlijke zaken beschreven zijn, over één kam kunnen worden geschoren en 

bovendien: dat niet alle middeleeuwers altijd eensluidend op een tekst reageerden. Zo lijkt het 

erop dat men Waerners wonder heeft aangenomen als waar gebeurd,5 maar blijken de 

                                                 
2 Hoewel dit in hun ogen op bepaalde plekken misschien wel mogelijk was.  
3 Maar evenzeer voor alle teksten die wel heel duidelijk een voorbeeldfunctie hebben, maar spreken over een 
kind in plaats van over bijvoorbeeld het kind Johannes van Dammasenus van wie zowel middeleeuwers als 
“modernen” weten dat het in werkelijkheid heeft geleefd (te denken valt aan verreweg de meeste 
Marialegenden).  
4 Van dergelijke personen kan niet worden gezegd dat zij door een verteller zijn bedacht, maar wel dat zij in een 
vertelling opnieuw tot leven komen en met de creatie van de verteller tot leven worden “herwekt” in een 
verhaalpersonage.  
N.B.1 Hierbij moet niet altijd worden gedacht aan een uit de vergetelheid onttrekken van een persoon. 
Meermalen zal de weergave onder mijn ogen er één van vele zijn uit de mondelinge en wellicht ook schriftelijke 
traditie en zijn de in realiteit overleden personen in verhalen van mensen blijven voortleven. In het geval van 
Waernere liggen overigens het overlijdensjaar en het jaar waarin de legende is opgeschreven erg dicht bij elkaar. 
Deze schelen maar om en nabij de drie jaar (zie de website in de volgende voetnoot).   
N.B.2 “Herwekken” gebeurt ook bij verhalen die navertellingen of bewerkingen zijn. Hier en daar wordt dit bij 
verhalen in mijn corpus duidelijk weergegeven, zoals in Marialegende 132 die begint met de zin: ‘Die meester 
int boec vanden biën scrivet een wonderlic dinc dat daer ghesciet is vander bekeringhe eenre iodinnen’ (hierop 
gaat dan het verhaal in de woorden van de verteller van de Marialegende verder). 
5 Het graf van de in 1287 gestorven jongen was veelbezocht. Er deden al snel verhalen de ronde over wonderen 
die zich bij het graf zouden hebben afgespeeld en er ontstond een grote verering voor Waernere (zie: 
http://www.dbnl.org/tekst/hoge008curs01_01/hoge008curs01_01_0009.htm (p. 122)). 
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middeleeuwers niet eensgezind in hun mening over Helias ridder metter swane en de vraag of 

Helias’ wonderbaarlijke ervaringen nu wel of niet als gefingeerde “proloog” bij de historische 

personages Ida, graaf Eustatius en hun zonen Eustachius III van Boulogne, Godfried van 

Bouillon en Boudewijn I van Jeruzalem gezien moeten worden.6 Enerzijds verwijzen zowel 

Jacob van Maerlant alsook Jan van Boendale de avonturen van de zwaanridder naar het rijk 

der fabelen. Zo zegt de laatste in zijn Brabantsche yeesten tot zijn publiek: 

sijt des seker ende ghewes, / Dat men van den swane segghende es, / Dat al loghene is 
gheveinsde; / Ondanc hebbe diet peinsde! (het eerste boek, v. 11-14) 

 
Uit deze opmerking blijkt anderzijds echter ook dat er wel degelijk middeleeuwers waren die 

wel hebben gedacht dat de Brabantse hertog Godfried van Bouillon afstamde van zwaanridder 

Helias. Niet voor niets legt Maerlant in zijn Spiegel historiael uit waarom Brabanders het 

verhaal zo graag als hun voorgeschiedenis zagen:  

Noch wijf, no man, alsict vernam, / Ne was noit zwane, daer hi af quam, / Al eist dattem 
Brabanters beroemen, / Dat si vanden zwane sijn coemen. / Si willen meer edelheit 
bescriven / Dan van mannen ende van wiven (vierde partie, boek drie, capittel 22, v. 83-
88). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 In geschiedwerken is Eustachius de oudste, in Helias ridder metter swane is hij juist de jongste: ‘En binnen 
drie jaren achtervolghende, bracht sy [i.e. Yda] ter werelt drie schone kinderen, die eerste was gheheeten 
Godevaert, de ander Boudewijn, de derde Eustachius’ (p. 76).  
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Bijlage II:  Met de jaren mee 
 

 

A: de jaren zijn geteld… of ingeschat als passend bij zekere kenmerken 
 

0 0 0 0  
♂  
(preciezer: 2 maanden) - ‘Ende onse lieve vrouwe seide daer bi dit scone exempel sprekende 
aldus. "Waer daer een vrouwe die hadde drie sonen Den enen wel sprekende. den anderen 
stamerende Ende den derden van twie maenden legghende in die wieghe niet sprekende noch 
verstaende Mer alleen mit crijten sijn last ende seericheit te kennen ghevende Soude dese 
moeder den drien kinderen ghebede niet verhoren. ende na hare machte te hulpe comen? Ja 
den onverstandelen soude si meer ontfermen Ende meer mededogens mede hebben dan mitten 
anderen’ (Marialeg. 211) 
(preciezer: 5 maanden) - ‘Ende als hi [i.e. Merlijn] vijf maenden out was had hem zijn 
moeder op haren schoot om hem te warmen ende si began seer druckelijc te screyen ende 
seyde tot merlijn. O mijn lieue sone om dinen wil moet ic zijn ghedoluen Merlijn seyde Lieue 
moeder ten sal so niet zijn. daer en is niemant die v ter doot verordelen sal so verre als ic 
spreken mach. Ende doen wert die moeder wat verblijt want si wel hoorde dat hi wonder doen 
soude bi zijnder tale’ (Historie van den wonderlicken Merlijn, p. 30; spreken kan Merlijn 
overigens al vanaf zijn geboorte, dat wil zeggen: hij spreekt al tegen de vroedvrouw op de dag 
na zijn dopen, zie p. 29-30)  
(preciezer: een half jaar) - ‘Merlijn leyde doen die boden eenen groten wech tot zijnder 
moeder ende vertelde den boden in presencie van zijnder moeder in wat manieren dat hi 
gewonnen ende gheboren was ende hoe hi door zijn wijsheyt salueerde zijn moeder vander 
doot als hi out was een half iaer.’ (Historie van den wonderlicken Merlijn, p. 33, zie voor de 
uitgebreide verhaling van deze redding: p. 30-32) 
 

1111    
♂ 
(preciezer: anderhalf) - ‘Haer [eigen] kint was wel naer / Out derdalf jaer / Dat spaende si 
[lees: nam ze van de borst af / speende ze] ende soechde dander twee [i.e. de door haar man - 
de visser Tierijn – geredde, pasgeboren kinderen van Aiol en Mirabel=Johane]’ (Vlaamse 
Aiol, v. 746-48; zie voor de reden achter het ‘spanen’ van het eigen kind: de hoofdtekst  
op p. 40). 
 

3333    
♂ 
- ‘Ende hi [i.e. een monnik] vant onder weghe een kindekijn [dat later het Christuskind blijkt] 
van alte scoenre formen dat van drien iaren scheen te wesen.’ (Marialeg. 196)  
 
 
 



 VI 

4444    
♀♂ 
(preciezer: voor hun vijfde) - ‘Eer si tharen vijf jaren quamen, / Die minne scootse int herte 
richte / Ende wondese soe met enen schichte; / Dat schicht was van goeden ghewerke, / Ende 
deedse minnen even sterke. / Nu hoort vremtheit, die si daden. / Dat si te gader souden baden, 
/ Herde goetliken si hem onder saghen, / Ende onder custen hem, daer si laghen / Beide te 
gader in ene wieghe.’ (Floris ende Blancefloer, v. 272-81) 
 

5555    
♀♂  
- ‘Als si waren comen tharen vijf jaren, / Van scoenre groten si beide waren / Ende tallen 
goeden werken ghekeert. / Diese ghewijst hadden ende gheleert, / Si waren waert van groten 
lone. / Die kinder waren beide so scone, / Datmen daer no in gheen lant / Soe scone twee 
kinder noit en vant’ (Floris ende Blancefloer, v. 285-92) 
♂ 
- ‘Ende doen Merlijn out was vijf iaren was hi wijs ende dede zijnder moeder maken een 
graeu habijt ende na dien dach voort diende si gode almachtich seer neerstich’ (Historie van 
den wonderlicken Merlijn, p. 32) 
♀  
- ‘doe dese yodinne [i.e. Rachel] was van vijf iaren ende si noch woende mit haren ouders 
inder yoedscap. began si an te merken waer om so ondersceit was in den name tuschen den 
yoden ende den kersten. dat si nochtant alleens van sprake ende van ansichte waren. beide 
kersten ende yoden  Dit was wel een groet ondersceit in alsulken cleynen kijnde ende 
wonderlike (…)’ (Marialeg. 321 cf. 118, waar in plaats van een leeftijdsmelding geschreven 
staat: ‘Want doe die nonne noch een kindekijn was’) 
 

6666    
♀ 
- ‘Die priester seide "Rachel kijnt wilstu niet kersten werden?" Die maghet antwoerde dat si 
dat wel begheerde Van welken hem die priester verblide Ende want hi wel gheleert was ende 
wijs. began hi haer die heilighe scrift te ontbijnden. ende van anbeghin der werlt te beduden 
alle die scriftuer daer cristus in beteikent was Welke scrift die maghet die van ses iaren was 
also wel van hem ontfinc. dat si selden behoefde datmen haer dat anderwerve seide’ 
(Marialeg. 321 cf. 118. Vergelijk hieronder bij 7 jaar) 
 

7777    
♂ 
- ‘Ende doe dat kint [dat de abdis kreeg door duivelsbedrog] VII iaer out was doe namt die 
bisscop [van de heremiet die - via twee engelen - door Maria was opgedragen het kind de 
eerste zeven jaar van zijn leven te verzorgen] ende settet ter scolen Ende het leerde wel ende 
gaf hem tot duechden’ (Marialeg. 13) 
- Doe dit kint [i.e. Herman] VII iaer out was wortet ter scolen gheset ende het nam wel toe in 
leringe’ (Marialeg. 117) 
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- ‘Bedi heb ic [i.e. keizer Dyoclesiyen] u waerlike / Ontboden, onder u, seven vroeden, / Te 
wetene wie mijn kint mach hoeden, / Wisen, leren met trouwen, / Alse ic op hem mach 
betrouwen; / Dat kint es maer seven yaer out’ (Van den VII Vroeden van binnen Rome, v. 40-
45) 
♀ 
- ‘Ende [de priester meester Reyer] seide "wilstu yet alre liefste kint rachel kersten worden?" 
Si antwoerde "ic wil also veer alstu mi leerste wat dat is kersten te worden" Doe wort die 
priester als een heilich man wonderliken seer verblijt inden gheest ende voelde wat godlic 
werc dat inder maghet ghewrocht soude worden Ende began haer die scrijftuer te beduden 
vanden eersten beghinne vander werlt Ende toende haer alle die scrijftuere daer dat ghelove 
cristi of cristus selve in beteykent mochte werden Ende si hevet mi selve geseit dat si inder 
ioecht doe si out was VII iaer alle die bedudinghe mit ghehelen verstande in onderscheyde des 
gheests so volcomelic verstont So dat die priester hoor selden enighe reden anderwarf 
behoefde te segghen’ (Marialeg. 118 cf. 321. Vergelijk hierboven bij 6 jaar) 
[?♀♂? d.w.z.: geslacht niet aangegeven]  
(preciezer: rond de zeven) - ‘die ionc war[en] ende lettel wisten / dat si so grote r[ijch]eit 
misten / sine wisten go[et] noch quaet / ende sine hadden ghenen raet / van .vii. iaren waren si 
/ out van dagen of daer bi’ (Roman van Iechemias, fragment 2, v. 32-37) 
♀♂  
(preciezer: zeven of acht) - ‘kinder die so ionc sie waren / van zeuen iof .viii. iaren / wisten 
wilen lettel quaets / ende hadden an hem lettel raets / al wilsi nv connen vele / alsi nv comen 
tenen spele / si bringen so oude viten voert / dat mens luttel heuet ghehoert. / men machse 
cume verscalken iet./ men hoert dicken ende siet / enen kinde trecken treken / die ouden 
lieden dic ghebreken / willen ionge kinder vechten / die maghe willen dat berechten / ende 
maker omme grote clage / dus arghet die werelt alle dage’ (Roman van Iechemias, fragment 2, 
v. 38-53) 
 

8888    
♂ 
- ‘Ende doe hi [i.e. Iohannes van Dammascenen] VIII iaer out was sette hem sijn vader ende 
moeder ter scolen om leringhe an te nemen ende guede punten te ontfanghen Daer hi mit 
sonderlingher begheerten toe gheneycht was’ (Marialeg. 147) 
 
aangezien de meningen verschillen over de bovenbegrenzing van het kind-zijn, geef ik 
vanaf het eerste punt van onzekerheid aan of de personen wier leeftijden hier genoemd 
zijn (of later: blijken min of meer te zijn af te leiden) nog ‘kint’ worden genoemd 

▼ 

12121212    
♀♂  
- ‘Sint dat si out waren XII jaer / Dwanc die minne dese twee [i.e. Beatrijs en de jongeling 
voor wie ze uit het klooster vertrekt]’ (Beatrijs, v. 92-93) � 
♂ 
- ‘Hi [i.e. Alexander] hadde gekeert al sinen moet / Te sinen rechten xii jaren, / Hoe hi comen 
mochte te waren / In eren ende hem selven hogen.’ (Cassamus, v. 330-33; de woorden komen 
van ridder Antigonus) � 
(preciezer: rond de 12) - ‘So gebuerdet doen hi [i.e. Malegijs] out was ontrent .XII. iaren, dat 
hi voor hem nam om te gaen int studoor zijns vaders, ende hy seyde in hem selven. Ach hoe 
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gheerne soudic leeren die conste der nigromancien, conde ic daer aen gheraken. Ic las 
ghisteren een register van scoonder consten, mer mijn vader en wilde niet hebben dat ic die 
voort las ende can ic daer weder bi comen, ic salse leeren al soude hi mi doot slaen, aldus so 
wil ic int contoor gaen, ende oversien tghene dat ick ghisteren onder handen hadde.’ (Historie 
van Malegijs, p. 11-12) geen ‘kint’, wel: ‘ionck sot’ (door Baldaris op p. 13), ‘ionge creatuur’ 
en ‘iongelinc Malegijs’ (door een heremiet op resp. p. 14 en 15) 
-  ‘Men leest dat een knechtkijn was van XII iaren ende plach sijn ouders scapen te hoeden’ 
(Marialeg. 114) ‘kint’ 
- ‘Daer na doe herman out was XII iaer doe liet hi achter den breden wech die ter hellen waert 
gaet Ende hi pijnde hem te comen opten enghen wech die totten ewigen leven gaet Ende hi 
ghinc in een cloester in dat sticht van coelen dat steen velt hiet In welken cloester hi geset 
wort te dienen mit enen anderen broeder welken dienst hi devoteliken volbrochte’ (Marialeg. 
117) � 
- ‘Ende doe dat kint XII iaer out was Doe quam die viant totter moeder ende seide "ghijf mi 
dijn kint want het is mijn Ende bereyt iu daer toe want over drie iaren wil icket 
halen"’(Marialeg. 125, waarin een man de kuisheidsgelofte tussen hem en zijn echtgenote 
schendt en zij daarop onmiddellijk zegt dat de vrucht die hiervan komt voor de duivel is)  
 

13131313    
♀ 
- ‘Ene scone exempel willic ontbinden / Van enen meester die ic wel kinde: / Clergie leerdi 
ende hielt scole; / Ende soe sere wert hi in dole / Van minnen, op een kint, / Dat hi leerde (in 
lieghe u niet in twint) / Ende hi leider ane soe grote minne, / Dat hi waende varen uut sinen 
sinne, / Ende daer toe dlijf verliesen, / Ende van minnen die doot kiesen. / Dat kint en hadde 
maer xiij jaer’ (Ene scone exempel van eenen jonghen kinde ende van haren scoelmeester, 
v.1-11) 
 

14141414    
♀ 
- ‘DOe Yda Helias dochter xiiij. jaren out was, soo heeftse de keyser te houwelijck ghegeven 
den grave van Boenen Eustachius Ende kortelinge werdtse bevrucht’ (Helias ridder metter 
swane, p. 76) � 
(preciezer: 14 of 15) - ‘Ende inder selver uren als si [i.e. Lucia] alre meest benauwet ende 
belast was Als van haer eerste vrucht in tederen ionghen iaren Als iohannes vertellet so en 
was niet dan XIIII of XV iaer out Ende si was scamel ende onbesocht inder saken’ (Marialeg. 
209, waarin Maria Lucia helpt als haar vroedvrouw) geen ‘kint’, wel: ‘een ionghe vrouwe’ en 
een paar keer: ‘Dese vrouwe’ 
 

15151515    
♂ 
- ‘Hine [i.e. Alexander] woude langer niet gedogen, / Doe hi hadde sine xv jaer, / Hine droech 
wapine, dat es waer. / Der hoger lieden kinder hi ontboet, / Ende die andre heren groet / Dedi 
sinen lichame hoeden; / Ende vriende ende mage, die hem bestoeden, / Die conste hi houden 
vriendelike / Ende tsins geven meldelike.’ (Cassamus, v. 334-42; de woorden komen van 
ridder Antigonus) � 
- ‘Floris en hadde maer jare vijftiene / Ende was een jonghelinc sterc ende siene, /  
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Hi was wel ghescepen ende smal, / Van sinen live was hi over al / Die beste ghescepene 
jonghelinc, / Die ie van moeder lijf ontfinc.’ (Floris ende Blancefloer, v. 3582-7; deze 
beschrijving is gegeven van de jongeling die samen met zijn geliefde Blancefloer op weg is 
naar de verbrandingsdood door de emir van Babylon) ‘kint’  
- ‘die gekomen waren ten gebode van den koninck Corbohap, die sijnen sone Cormunerant 
over gaf t'conincrijc van Jerusalem by sijnen levende lijve, in tegenwoordicheyt van al de 
heeren, ende [de] sone was xv. jaer out’ (Helias ridder metter swane, p. 78-79) � 
- ‘Tot deser tijt hadde coninc Karel enen sone genoemt Lodowijc, dese soen ende Reinout 
waren beide van eenre oude . ende seer van eenre grote . mer doe si XV. iaer out waren 
ontwies Reynout Lodowijc een voet ende was een voet langer dan Lodowijc’ (Historie 
vanden vier heemskinderen, p. 20) � 
- ‘hi [i.e. Malegijs] nam dat cruyt ende smeerde dair Reinout mede over al sijn lijf ende als 
Reinout gesmeert was, veranderde zijn coloere want hi tevoren out scheen .xxxij. iaren ende 
nu scheen hi te wesen een ionc van xv. iaren want het scheen of hi nye baert en hadde gehadt 
an zijn mont.’ (Historie vanden vier heemskinderen, p. 115) (op p. 117 blijkt hetzelfde 
opnieuw en op p. 119 eveneens: ‘Doe stonden daer heren bi ende seiden: "(…) ende oec 
kennen wij Reynout wel want hi heeft een gedaent van xxxij. iaren ende dese iongelinc en 
schint geen xv. iaer."’) geen ‘kint’ 
 

18181818    
♂ 
- ‘ “O lieve kint [tegen Aymijn] wat wildy bestaen ghy en zijt maer .xviij. iaer oudt, ende 
wildi ghaen bestaen te vechten tegen alsulcken volc, twelck u niet mogelijck en is, aldus so 
laet dese reyse varen’ (Historie van Malegijs, p. 90-91) � 
- ‘Dit kint wies op ende wert een ionghelinc Ende doe hi [i.e. een koningszoon] out was XVIII 
iaer so ontfinc die coninghinne van horen soen een kint overmits becoringhe des viants’ 
(Marialeg. 156) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 X 

B:  de leeftijd is (vrij nauwkeurig) te berekenen… 
 

14141414 

♀ 
- Blancefloer (in Floris ende Blancefloer) kan niet anders dan veertien zijn, op het moment 
dat de emir van Babylon haar koopt. Dit is niet meer dan een optelsom van de volgende 
gegevens: 

• zowel Floris als Blancefloer wordt geboren op ‘eens Palmen sondaechs’ (v. 234-35 en 
v. 239-240) 

• in v. 3582-87 lezen we dat Floris vijftien is als hij de verbrandingsdood dreigt te 
zullen sterven; dit is op de grote jaarlijkse feestdag van de emir van Babylon 

• als Floris’ reis begonnen is (vanaf v. 1603) en hij na vele overnachtingen op 
verschillende plekken niet ver voor Babylon bij de veerman over het water de Fiere 
komt, weet deze hem te melden dat ‘dat cume (lees: bijna?) leden es / Dat vierendeel 
van enen jare, / Dat ene joncfrouwe van dien gebare / Aldus met mi hier over voer. / 
Die liede noemdense Blancefloer’ (v. 1992-96) 

• de emir zal - op de jaarlijkse feestdag waarop hij gewoonlijk een nieuwe vrouw krijgt - 
dezelfde termijn gebruiken: ‘“Nu hoort", seit hi, "ic segghe u voort. / Van 
Blancefloere hebdi ghehoort, / Die hier es inden torre boven / Van so groten prise ende 
van loven. / Des es cume (lees: nauwelijks?) drie maent leden, / Dat mi so wel 
bequamen haer seden (…) / Dat icse tienvout met goude dede weghen, / Den 
comannen, daer icse cochte jeghen’ (v. 3420-29)    [N.B.1: De tijd tussen de uitspraak 
van de veerman en die van de emir is kleiner of gelijk aan een maand en wordt 
duidelijk vanuit de volgende woorden van Daries, de tolheffer van de brug bij 
Babylon: ‘noch binnen eender maent sal den admirael sijn heeren ontbieden, om de 
feeste te houden van sijnder bruyloft’ (r. 19-21 tussen vers 2588 en 2589) 
gecombineerd met het gegeven dat de brugwachter dit één dag na de mededeling van 
de veerman zegt (supra)    N.B.2: Aangezien tussen het overvoeren van Blancefloer en 
de verkoop aan de emir, Blancefloer ook nog vijftien dagen bij Daries en zijn vrouw 
vertoefde (zie v. 2277), hoeft niet gezegd te worden dat de tijdswaarnemingen van de 
veerman en die van de emir niet met elkaar stroken] 

• op de derde dag na de uitspraak van de brugwachter zegt de poortwachter tegen Floris: 
‘Ghi selt ter herberghen varen nu, / Dat wanic dat best si. / In derden daghe comt hier 
weder tot mi, / Dat sal dierste dach van Meie wesen’ (v. 2333-36). De uitspraak van 
Daries valt nu na te gaan: hij werd gedaan op 25 april 

• Floris en Blancefloer zijn vijftien op de grote jaarlijkse feestdag van de emir van 
Babylon die ergens in mei en zeker voor de 25e plaatsheeft. Als deze dag plaatsvindt 
rond de drie maanden na de verkoop van Blancefloer aan de emir dan heeft er tussen 
de verkoop en de feestdag een Palmzondag en dus een verjaardag van ‘die kinder’ 
gezeten 

 

15151515 

♀ 
- Vijftien zal het schoolmeisje zijn als ze met haar meester mee wegtrekt. Nadat hij aan haar 
zijn liefde voor haar heeft geopenbaard, duurt het twee jaar voordat ze met hem meegaat  (Ene 
scone exempel van eenen jonghen kinde ende van haren scoelmeester, v. 61; ik heb hier 
stilzwijgend aangenomen dat de liefdesverklaring aan het 13-jarige kind werd gegeven) � 
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♂ 
- ‘Doe die dach aen quam dat die bose viant dat kint halen soude’ gekoppeld aan ‘Ende doe 
dat kint XII iaer out was Doe quam die viant totter moeder ende seide "ghijf mi dijn kint want 
het is mijn Ende bereyt iu daer toe want over drie iaren wil icket halen"’ maakt 15 jaar 
(Marialeg. 125) ‘kint’ 
 
 
 
 
 
… of slechts globaal en met (m)enige moeilijkheid 
 
Als er in een verhaal leeftijden en periodeaanduidingen voorkomen dan zijn deze niet 
zelden vaag en soms zelfs in strijd met elkaar. Evident is in ieder geval dat exacte en 
betrouwbare tijdsaanduidingen meestal niet de prioriteit hebben. In de Historie van 
Malegijs bijvoorbeeld lezen we dat Druwane haar zus verwelkomt met: ‘willecome 
moetty sijn mijn lieve sustere Ysane, die ic in .xxij. iaren nyet ghesien en hebbe’ (p. 155), 
terwijl hun verwijdering minimaal 38 jaar moet hebben geduurd. Immers: Ysanes 
ontvoering naar ‘Maiorken’ vond bijna gelijktijdig plaats met de geboorte van Vivien en 
Malegijs en Vivien is rond zijn twintigste vader geworden van Aymijn die ten minste 
achttien is als Ysane wordt bevrijd en zij gezamenlijk per schip naar Eggermont varen. 
Ach, als enorme leeftijdsverschillen zoals die tussen de geliefden Esmoreit en Damiët* en 
het paar Malegijs en Oriande niet eens één enkele maal worden benoemd, dan moet dit 
eigenlijk niet eens meer zozeer bevreemden. De gevallen hieronder zijn minder 
extreem… 
                                                         * bij Eerenbeemt 1935 worden op p. 184 twee interpretaties gegeven waarin  
                                                            het leeftijdsverschil niet bestaat    
 

≥ 6666 en  < 8888    
♀ 
- Yda (uit: Helias ridder metter swane) is als haar vader Helias uit hun woongebied Billoen 
vertrekt en daarmee zijn gezinnetje verlaat, met zekerheid jonger dan acht jaar. Immers: 
Helias is in de waarneming van zijn moeder Beatris ‘by acht jaren’ uit Lillefoort weggeweest 
(p. 74) en volgens de ‘prochiaen’ die aan een abt en een door Clarisse uitgezonden dienaar 
uitleg geeft over het door Helias gebouwde ‘slot van Billoen’ (p. 78) was Helias ‘ontrent 
seven jaer daer [lees: in Billoen]’(p. 80).  
Een ondergrens is ook te bepalen en wel door de zin: ‘Doen ghevielt op eene dagh dat de 
hertoginne was spelen gereden met haren man, soo vraeghde sy hem van wat lande hy was, 
ende van wat vrienden ende maghen, ende hy en wilde haer daer op niet antwoorden, maer hy 
verboodt haer dat sy hem niet meer vragen en soude oft hy soude van haer scheyden, ende so 
en spracse niet meer, ende sy bleven t'samen in goeden vrede ses jaren lanck.’(p. 70). Voor de 
vraag van Clarisse aan haar man is hun dochter Yda al geboren. Yda is dus ten minste zes jaar 
als Clarisse Helias’ gebod overtreedt, hem toch opnieuw vraagt naar zijn afkomst en hiermee 
Helias’ vrijwel onmiddellijke vertrek bewerkstelligt. 
[opmerking: wanneer de periode van zes jaar vredige samenleving vanaf de huwelijksdag zou 
zijn bedoeld dan zou dit in strijd zijn met de genoemde periode van ongeveer zeven jaar 
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waarin de zwaanridder in Billoen verkeert: één dag na aankomst al namelijk trouwt Helias 
met Clarisse] 
 

≥ 7777    en     ≤ 14141414    
♂ 
- Als Beatrijs haar beide kinderen - van wie niet gezegd wordt dat ze een tweeling zijn - bij de 
weduwe achterlaat, dan zijn zij op hun jongst zeven jaar en op hun oudst veertien. 

Wanneer we de tijdsnoties in de tekst al te letterlijk nemen, dan moeten we concluderen 
dat deze niet met elkaar samengaan. Als het klopt dat ‘hets binnen XIIII jaren ghesciet, / Dat 
si [lees: Beatrijs] uten cloester streec’ (Beatrijs, v. 592-93) dan kan er geen sprake zijn van 
zeven jaren vol luxe (zoals naar voren komt in v. 404-08), gevolgd door een periode waarin 
Beatrijs en haar geliefde leven van het geld dat de verkoop van hun bezittingen opbrengt (v. 
409-15) en bovendien de man uiteindelijk vertrekt (v. 428-29) plus nog eens ‘seven jaer / 
[waarin Beatrijs] Ghemene wijf ter werelt ghinc’ (v. 456-57). We moeten iets soepeler lezen 
en Beatrijs’ veertien jaren van zonde opvatten als ‘nog geen vijftien jaar’.    
De ondergrens: in de eerste zeven jaar dat Beatrijs van het klooster weg is, zijn weliswaar 
twee kinderen verwekt (v. 408), maar hoeven ze nog niet beide ook al geboren te zijn. Het 
jongste kan ook zijn geboren in het achtste jaar, het jaar waarin de vader zijn geliefde Beatrijs 
en hun beider kinderen verlaat (v. 428-32). In dit jaar zal Beatrijs beginnen met zeven jaar 
kostwinning als publieke vrouw. Dan komt - na (ik lees: ruim) veertien jaar - het berouw, 
bedelt ze en dwaalt ze met haar kinderen uiteindelijk richting “haar” klooster waar ze niet ver 
ervandaan overnacht bij een weduwe. 
Stel dat het jongste kind geboren is net voordat de vader het gezin verlaat, dan is het - modern 
geformuleerd - zeven keer jarig geweest wanneer Beatrijs hem achterlaat.  
De bovengrens: stel dat het oudste kind binnen de eerste negen maanden van Beatrijs’ weg-
zijn geboren is, dan kan het veertien zijn als het door zijn moeder wordt achtergelaten, maar 
ook heel goed nog dertien (als de man na de “vette jaren” binnen het achtste jaar al snel 
vertrekt en deze tijdspanne opgeteld bij de periode van Beatrijs’ eerste berouw tot en met het 
vertrek uit het huis van de weduwe minder dan negen maanden is) ook na Beatrijs’ vertrek is 
het nog: ‘desen II kinden’ 
 

≥ 10 10 10 10     
♂ 
- Tien is een veilige ondermarge voor de leeftijd van de aan het hof beschuldigde en 
zwijgende keizerszoon in Van den VII Vroeden van binnen Rome.* Deze is te bepalen door de 
koppeling van onderstaande gegevens:   

1) de keizerszoon is zeven jaar als zijn vader het plan opvat hem door zeven wijzen te 
laten onderwijzen (v. 40-45) 

2) er moet een leerplek worden bedacht en gebouwd (v. 201-47) 
3) de keizerszoon studeert iedere dag en blijkt volleerd als hij voor zijn test slaagt (v. 

248-96) 
4) ‘Doe gevielt also daer / Dat, cortelike daernaer, / Ten keyser quamen de lantsheren, /  

Ende rieden dat hi met eren / Huwen soude ende nemen een wijf’ (v. 297-301; N.B. 
Het gaat hier om een tweede vrouw, de moeder van de enige zoon van de keizer is 
gestorven, zie v. 14)  

5) als er een tweede vrouw voor de keizer is gevonden en de keizer en zij bijna drie jaar 
bij elkaar zijn, geeft zij de keizer te kennen dat zij graag zijn zoon zou willen zien:       
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‘"Wach, here, twi eest mi soe / Lange verholen, dat ghi hebbet / Enen sone ende ghijs 
mi niet en segget? / Ende hets leden, te waren, / Nalijc bi den drien yaren / Dat ghi mi 
naemt te wive. / Ic segge u wel, bi minen live, / Dat ic wille uwen sone sien"’ (v. 340-
47). Vervolgens zendt de keizer de volgende morgen al een bode naar de wijzen en 
vertrekken zij de ochtend na zijn aankomst 

> een mogelijke som zou kunnen zijn: 7 jaar + 2 jaar studie (dit is de geringste periode die 
door een van de zeven wijzen wordt genoemd, namelijk door Jesse in v. 155-65) + 3 jaar 
van vrouw vinden, trouwen en bijna drie jaar getrouwd zijn = een minimale 12 (met 7 jaar 
studie - de langere termijn die door Bauxillas wordt geopperd in v. 55-59 - kunnen we 
uitkomen op 17 jaar) 
MAAR: is het niet logischer om het ‘cortelike daernaer’ uit punt 4 niet te lezen zoals het 
er letterlijk staat (namelijk als ‘kort na de examinering’), maar wel als het wellicht 
beoogde ‘kort nadat de keizerszoon naar het vrijthof buiten Rome vertrok om lering te 
ontvangen’? Zo opgevat hebben we niet te maken met een keizerszoon die al jaren zijn 
opleiding voltooid heeft, maar toch nog niet teruggaat naar het hof. In dit geval vallen de 
tijd van de opleiding van de zoon en de aanloop tot het huwelijk en het getrouwd-zijn van 
de vader meer samen en zou de leeftijd van de zoon wanneer hij terugkeert naar het hof 
ook tien jaar kunnen zijn [zo vat Niels Evers het blijkbaar op in zijn doctoraalscriptie over 
de prozatekst die hij De zeven meesteren van Rome doopte. Hij schrijft dat de zoon in Van 
den VII Vroeden van binnen Rome drie jaar weg is voordat hij wordt terug geroepen; zie: 
http://www.ethesis.net/meesteren/meesteren.htm] 
* ECHTER: de leeftijd van tien is naar mijn beste inschatting niet heel reëel, immers: de 
beschuldiging van verkrachting aan het adres van de keizerszoon (afkomstig van zijn 
stiefmoeder) lijkt slecht te passen bij een kind en veel beter bij een jongeling [lees: een 
dertien-plusser]. Zouden we anders ook niet ten minste één van de leermeesters - ergens in 
hun verdediging van de keizerszoon - de beschuldiging zien verwerpen juist op grond van 
het kind-zijn / de jonge leeftijd van hun leerling?  
>> mij dunkt dat de keizerszoon (ten minste) vanaf zijn komst naar het hof van zijn vader 
te oud is om bij de kinderen in mijn scriptie te worden opgenomen [ik aanvaard dus liever 
de mogelijkheid dat de zoon nog zo’n drie jaar na zijn goed afgelegde “examen” bij zijn 
leermeesters blijft tot het moment dat hij wordt genodigd om naar het hof te komen, dan 
een tienjarige bij wie niemand opmerkt dat hij voor een verkrachting aan de jonge kant is]  
N.B. De keizerszoon komt in twee andere Middelnederlandse versies binnen de zeven-
wijzen-traditie, namelijk: de vroegste druk uit 1479 Die historie van die seven wijse 
mannen van Romen en de al genoemde prozaversie De zeven meesteren van Rome (MS 
Germ fol. 1001), pas terug na een zestienjarig verblijf bij de leermeesters! (zie opnieuw: 
http://www.ethesis.net/meesteren/meesteren.htm en 
http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0033.htm ) 
‘kint’ tot aan het einde van het verhaal 
 

≥ 15151515 of  16161616 

♂ 
- 15(+) of 16 is de leeftijd waarop Helias naar het hof van zijn vader zal trekken om daar het 
verraad van Macharis aan te tonen (in: Helias ridder metter swane).  
Uitleg: het verhaal dat de heremiet Helias aan de jongen Helias doet, is geen letterlijke 
weergave van dat wat de lezer even hiervoor via de engel hoorde die de heremiet belangrijke 
wetenswaardigheden boodschapte. Waar we in de woorden van de engel ‘welcke Matabrune 
heeft Beatris doen gevangen houden XVJ. jaer lanck’ aantreffen op p. 36, vinden we twee 
pagina’s later: ‘Ende om dese voorseyde verraderije zoo dede u vader u moeder setten in een 
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ghevanckenis, daer sy in is gheweest XV. jaren’. Strikt genomen hoeven beide niet met elkaar 
in strijd te zijn en kan de heremiet zijn gegeven ook uit de woorden van de engel hebben 
vernomen: de woorden van de laatste zijn duidelijk niet in hun geheel weergegeven (de 
heremiet weet Helias veel meer details te vertellen dan wij in de woorden van de engel lezen). 
Beatris lijkt weliswaar niet letterlijk al meteen na de geboorte van de zeven kinderen te zijn 
gevangen door haar schoonmoeder (Beatris lijkt veeleer zichzelf in en af te sluiten), maar 
wanneer je de gevangenzetting meer figuurlijk opvat en bedenkt dat Oriant mogelijk pas een 
jaar na de baring van zijn strijd terugkeert, dan kun je wel uitkomen op zestien jaar opsluiting 
door toedoen van Matabrune.  
Vertaling naar de leeftijd waarop Helias naar het hof van zijn vader zal trekken:  
wanneer je geen tegenstrijdigheid leest in de genoemde vijftien en zestien jaar, dan kom je uit 
op een zestienjarige Helias. Als je de twee perioden van gevangenschap beschouwt als een 
inconsequentie, dan blijft Helias’ leeftijd op dit punt onbekend, omdat nergens vermeld is hoe 
lang koning Oriant van zijn vrouw Beatris wegbleef in zijn strijd tegen vijandelijke 
indringers. geen ‘kint’ (zie voor een lichte twijfel: voetnoot 21 in de hoofdtekst op p. 14), 
maar wel: ‘den jonghen Helias’ en ‘jongelinc’  
 

≥ 18181818        
♂ 
- Esmoreit is met zekerheid achttien of ouder bij het terugzien van zijn vader en moeder. Een 
precieze leeftijd is niet te geven. 
Uitleg: 
Een leeftijd wordt in Esmoreit niet genoemd, alleen een drietal termijnen waarvan de eerste en 
de laatste met elkaar botsen:  
Eerste: ‘die moeder, diene droech (…) daer na noit en loech / In twintich jaren daer si lach, / 
Ende noit sonne noch mane en sach’ (v. 25-28) 
Laatste: ‘Dies es leden achtien jaer, / Dat ic [i.e. Platus] quam ghereden daer [i.e. op de plek 
van de verkoop], / Esmoreit, op die selve stede.’ (v. 937-39)  
[deze data botsen omdat de moeder pas na de verkoop van haar zoon door haar man gevangen 
is genomen (v. 380-81) en al voor de komst van meester Platus aan het hof is bevrijd (vanaf v. 
712)]. 
Het chronologisch gezien tweede termijncitaat (v. 452-54) - bestaand uit woorden van Damiët 
die hardop zegt dat het achttien jaar geleden is dat haar vader Esmoreit vond - geeft geen 
uitsluitsel. We weten niets over de duur van de zoektocht van Esmoreit naar zijn ouders en/of 
die van Platus en Damiët naar Esmoreit.  
De conclusie: hoewel de termijnen vrij goed naar leeftijd zijn te vertalen,* weet de 
toeschouwer/lezer niet of de hoofdpersoon bij het terugzien van zijn vader en moeder nu 
achttien of twintig jaar oud is.  
* je kunt weliswaar in v. 45, v. 48 en v. 171-73 lezen dat Robbrecht Esmoreit niet 
onmiddellijk na diens geboorte heeft ontvoerd, zoals ook Platus niet onmiddellijk nadat hij 
Esmoreits geboorte aan de planeten aan het firmament aflas Robbrecht zal hebben getroffen, 
maar het lijkt mij toch aannemelijk dat Esmoreit op het moment van de verkoop nog geen jaar 
oud is. De doek waar hij ingewonden was, toen Damiët hem voor het eerst zag immers, past 
niet bij een klein kind en wel bij een baby. ECHTER: over Esmoreits leeftijd bij de verkoop 
en de aankomst bij Damiët en haar vader blijken verschillende opinies te bestaan. Bij Van den 
Eerenbeemt lezen we dat (en waarom) Buitenrust Hettema van mening is dat Esmoreit bij 
aankomst in het heidenland enige jaren oud is (p. 185). ‘kint’ (zo genoemd door Esmoreits 
moeder die dan nog niet weet dat hij haar kind is, hoewel zij door de band om zijn hoofd - die 
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zij zal herkennen als de doek die zij zelf maakte - misschien al wel haar vermoedens zal 
hebben en hoop koestert) 
 

19191919    of  20202020 

♂ 
- Wanneer Vivien een kamp aangaat tegen ‘den ruese Broeysin’ is hij rond de negentien- 
twintig jaar oud. Dit is terug te beredeneren vanaf het punt dat zijn geliefde Benfleur zich aan  
Viviens moeder Druwane voorstelt: ‘Ic ben des conincx van Mombrants dochter, bi welcke 
coninc lange gewoont heeft een iongelinc die Vivien van Eggermont heet die minen vader 
ghebracht was, ende tis wel .xx. iaer geleden. Nu ist so verre gecomen dat hij mi ontgaen is 
ende heeft mi bevrucht gelaten’ (Historie van Malegijs, p. 47). De genoemde twintig jaar zal 
min of meer samenvallen met Viviens leeftijd op dat moment, immers: toen Vivien in 
Mombrant aankwam, was hij nog geen jaar oud (dit blijkt later ook uit het verzoek van 
Malegijs aan Spiet: ‘hi (…) beval hem, dat hi loopen soude te Eggermont ende segghen 
sijnder moeder dat haer twee sonen vergadert zijn, die si in twintich iaren nyet ghesien oft 
tijdinge daer af ghehadt en heeft’ op p. 72; N.B. Vivien wordt nog op zijn eerste levensdag 
ontvoerd). Hoe lang de reis van Benfleur naar Eggermont is geweest weten we niet, behalve 
dat deze minder tijd in beslag nam dan (evt. ruim) negen maanden: Benfleur is nog niet 
bevallen. De tijd tussen haar vertrek en het gevecht met Broeysin is kort: de nacht nadat 
Vivien van de reus wint, verwekt hij een kind bij Benfleur, de geliefden worden vervolgens 
onmiddellijk verraden en de koning stuurt Vivien met een bedrieglijke brief naar de ‘grave 
van Palerne’. Als Benfleur verneemt dat haar vader hem wegzond en bijzonder kwaad is, gaat 
zij met ‘Dalsin haren camerlinck’op weg naar Eggermont ‘kint’ (zie p. 26 en 33 in de Historie 
van Malegijs, ook weergegeven in mijn hoofdtekst en wel in de tabel op p. 14) 
 
 
 
 
 
C:  de mogelijkheden in de jonge jaren zijn beperkt 
    

12121212 = de grens 

♀ 
- ‘Ende ten lesten overmits den paeus honorius datmen den ouders hoor dochter weder gheven 
soude die beneden horen rechten iaren was genomen Ende waert dat si [i.e. de joodse Rachel 
die gedoopt is en daarmee tegen de wil van haar ouders in christen is geworden en is gaan 
wonen in het klooster] in hore ouders huus inden ghelove dat si ontfanghen hadde volherde 
thent si XII iaer out werde so mochtmense den kersten weder gheven’ (Marialeg. 118 cf. 321)     
 

15151515 = de grens        
- ‘Ic [i.e. Alori] sal metten volke mijn / Hem [i.e. Aiol] volghen ende ic ne sal hier laten / 
Porteren no sciltcnapen; / Dat out es boven vijftien jaren / Dat salic al met mi doen varen.’ 
(Vlaamse Aiol, v. 47-51)  
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Bijlage III:  Ouderloos opgroeien  
                          en… groot worden met minder ingrijpende ouderabsentie 
 

 

Heel wat kinderen in mijn corpus groeien, gedurende bepaalde perioden of dagelijkse 
uren van hun jonge leventje, op zonder aandacht, toezicht en kennisoverdracht van 
beide ouders. Hiervoor zijn in de teksten een heleboel redenen aangegeven. Het schema 
hieronder geeft hiervan een overzicht.  
 
 
 
Opmerkingen vooraf: 
� Ik geef alleen die gevallen weer waar de tijd waarin (een) ouder(s) en kind elkaar niet 

zien, aanzienlijk is. Het kind van de Armeense koning in de Historie van Malegijs 
bijvoorbeeld wordt ook ontvoerd, maar blijft dankzij Oriande slechts heel even van 
zijn ouders gescheiden (p. 181-91). Hetzelfde kan worden gezegd van de twee 
kinderen die door een stadsverrader in Willem van Hildegaersberchs Dit is van ere (= 
gedicht nr. 8) worden meegevoerd naar de Romeinse belegeraar van hun stad: de twee 
worden spoedig met hun ouders herenigd dankzij de edele belegeraar die niet wil 
ingaan op het aanbod van de ‘schalc’ en het drietal terugstuurt (‘Nym dese kinderen 
beide mit di / Ende brengse horen ouderen thuus’, v. 152-53). De periode tot slot 
waarin moeder Yda haar drie zonen bij hun vader (de ‘grave van Boenen Eustachius’) 
laat om haar eigen vader (Helias) te bezoeken, lijkt evenmin erg lang (zie Helias 
ridder metter swane, p. 83); 

� De gegevens in kolom drie zijn summier; ze zijn in de hoofdtekst uitgebreider 
behandeld (daar zijn bijvoorbeeld ook de redenen voor het vertrekken van een ouder 
besproken en komen de meeste van de plaatsvervangende ouders uitgebreider ter 
sprake);   

� Voor degenen die (bijvoorbeeld) het wegsturen van Floris naar een school in 
‘Montoriën’ in het overzicht missen: de begrenzing van ≤ dertien jaar is ook hier in 
acht gehouden (en naar mijn beste inschatting is Floris op het moment van 
wegzending al veertien jaar oud). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               >>> 
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Situatie/reden voor de 
(gedeeltelijke)  
afwezigheid van (een) ouder(s) 
 

Het betreft het kind _  
in verhaal _  
(de titels zijn afgekort) 

1) Plaatsvervanger voor (een) 
ouder(s)  
2) Opmerking(en) 

Thomas en Manassier in: Aiol 1) visser Tierijn en zijn vrouw 
2) Macharijs gooit de beide net 
geboren zoontjes van Aiol en 
Johane in het water, maar ze 
worden opgevist door Tierijn die 
hen met zich meevoert naar 
Venetië 
2) het wederzien met vader Aiol 
vindt pas jaren later plaats (naar 
mijn inschatting zijn T en M dan 
ouder dan dertien)  

Esmoreit in: Esmoreit 1) Damiët wordt door haar vader, 
de koning van Damascus, 
opgedragen Esmoreits ‘suster ende 
moeder’ te zijn 
2) ontvoerder Robbrecht verkoopt 
zijn neefje Esmoreit aan de heiden 
Platus 
2) het wederzien met de ouders 
gebeurt pas als Esmoreit achttien 
of ouder is (zie bijlage twee, p. 
XIV) 

de zeven kinderen van Oriant 
en Beatris in: Helias 

1) de heremiet Helias 
2) in opdracht van hun 
grootmoeder van vaderszijde zijn 
de kinderen meteen na de geboorte 
aan hun moeder ontstolen en het 
bos ingevoerd door Matabrunes 
dienaar Marcus 
2) het wederzien met de ouders 
gebeurt pas jaren na hun dertiende 
levensjaar (zie voor Helias: bijlage 
twee, p. XIII-XIV) 

Het kind is ontvoerd 

Vivien in: Malegijs  1) de heidense Benfleur, dochter 
van koning Yvorijn van Mombrant 
2) baby Vivien is gestolen door 
een heidense spion, een behendige 
dief die het kind naar Yvorijn 
brengt 
2) het wederzien met de ouders 
gebeurt pas als Vivien kind af is en 
zelf al lang en breed vader is (zie 
voor zijn leeftijd: de gegevens ad 
Malegijs hieronder ) 
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Spiet “senior” in: Malegijs 1) Oriande  
2) in de verhaalwerkelijkheid is 
Spiet, zoon van de reus Fortunus 
en de ‘alvinne’ Crisiole, 
volwassen, maar in het verhaal dat 
Crisiole aan Oriande doet, is hij 
weer het zojuist geboren kind dat 
zijn moeder ontstolen is door 
Oriande wier dienaar hij zou 
worden 

beide kinderen van Eustace in: 
Van sente Eustace 

2) de leeuw die een van de 
kinderen meevoert, laat het kind 
vallen. Herders die leeuw en kind 
volgen, nemen het kind met zich 
mee 
2) het kind dat vader Eustace is 
ontnomen door een wolf wordt 
gered door akkerlieden  
1) ?, wel weten we dat beide 
kinderen in hetzelfde dorp 
terechtkomen 
2) ouders en kinderen worden later 
weer met elkaar verenigd (de 
beschrijving van de hereniging 
zelf is helaas niet overgeleverd) 

 

beide kinderen van Iechemias 
in: Iechemias 

1) (in ieder geval tijdelijk) de 
wolven die de kinderen van vader 
Iechemias hebben weggenomen 
2) de kinderen zijn zeven jaar of 
ouder als zij van hun vader worden 
gescheiden 

Het kind is meegevoerd Malegijs in: Malegijs 1) ‘Baldaris, die hi [i.e. Malegijs] 
over vader hielt, ende Oriande’ 
Baldaris’ zus  
2) de pasgeboren Malegijs wordt 
meegenomen door Rose die 
zichzelf (en het kind) in veiligheid 
wil brengen als haar vader, de 
heidense ‘grave van Palerne’, haar 
woonplek Eggermont aanvalt (dit 
doet hij omdat hij boos is op 
‘hertoghe Buevijn van 
Egghermont’ die ‘zijn dochter 
Rose ontscaect hadde’). Rose 
echter wordt verscheurd door een 
leeuw en een leeuwin en Malegijs 
wordt hierna gevonden door 
Oriande 
2) het wederzien met zijn moeder 
vindt pas plaats als Malegijs ouder 
of gelijk is aan 38 jaar (met vader 
Buevijn is dit iets eerder)  
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 het kind van de abdis en 
‘horen rentemeester’ in: 
Marialeg. 13 

1) de eerste zeven levensjaren 
groeit de jongen op bij een 
heremiet 
2) het kind is vanuit de buik van 
de abdis bij een heremiet geplaatst 
door twee engelen (daartoe 
aangezet door Maria)  

Jan en Colette in: Jan van 
Beverley 

2) er wordt niet precies 
aangegeven hoe oud de kinderen 
zijn als de moeder sterft, wel 
wordt er nadruk gelegd op de 
opvoeding door de vader 

Eén ouder is/gaat dood (de 
moeder) 

de keizerszoon in: VII Vroeden 2) er wordt niet gezegd wanneer 
de moeder sterft, maar ze is in 
ieder geval overleden als haar 
zoon zeven is 

Blancefloer in: Floris ende 
Blancefloer 

2) de vader sterft nog voor de 
geboorte van zijn dochter: ‘hi was 
inden stride bleven doot’ (v. 149) 

Spiet “junior” in: Malegijs 2) de vader sterft nog voor de 
geboorte van zijn zoontje 

het kind van koning Putiblas 
van ‘Turckien’ en Torele in: 
Malegijs 

2) Putiblas sterft als zijn zoontje 
nog maar enkele jaren oud is; over 
het koningskind wordt op dat 
moment echter al niet meer 
geschreven 

het kind van ‘enen drossaet’ 
die diende onder de 
Egyptische koning in: 
Marialeg. 154 

1) de koning van Egypte 
2) de zieke ‘drossaet’ regelt 
voordat hij sterft zijn vervanger   
2) over de moeder van de jongen 
vernemen we niets (over de 
moeder van de koningszoon 
overigens evenmin), misschien 
hoort het kind dus eigenlijk onder 
‘Beide ouders zijn dood’? 

het kind in: Marialeg. 156, 341 2) er wordt niets toegelicht 
2) ad 341: als zijn moeder ook 
sterft, lijkt de ‘clerc’ mij kind af 
(‘Als die weduwe sijn moeder doot 
was Ende hij hadde rijcdom ende 
vrijheit soe wert hij verleyt van 
sijnen mede ghesellen om 
oncuyscheit te doene’) 

Eén ouder is/gaat dood (de 
vader) 

de enige zoon van ‘die meeste 
heer’ in: Marialeg. 195 

1) de andere genoemde (lagere) 
ridder uit ‘aquitaengen’ 
2) de zieke ridder regelt voordat 
hij sterft zijn vervanger   
2) over de moeder van de jongen 
vernemen we niets, misschien 
hoort het kind dus eigenlijk onder 
‘Beide ouders zijn dood’? 
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 het kind van Lucia in: 
Marialeg. 209 

2) de vader sterft nog voor de 
geboorte van zijn kind; hij wordt 
verslagen door ‘die onghelovighe 
turken wt dat conincrijc van 
garnaten’ die de zwangere Lucia 
vanuit Spanje met hen meevoeren   

Eén ouder is ontvoerd 
(de moeder) 

beide kinderen van Eustace en 
diens vrouw in: Van sente 
Eustace 

2) vader Eustace blijft bij de 
kinderen 

Eén ouder is verkocht 
(de moeder) 

beide kinderen van Iechemias  
en diens vrouw in: Iechemias 

2) vader Iechemias blijft bij de 
kinderen 

Beide ouders zijn vertrokken de twee kinderen van Beatrijs 
in: Beatrijs 

1) een weduwe bij wie Beatrijs 
haar kinderen achterlaat 
2) de vader liet zijn kroost zo’n 
zeven jaar eerder achter dan 
moeder Beatrijs deed 
2) later zullen Beatrijs’ kinderen 
door de abt die Beatrijs helpt 
worden meegenomen  

Eén ouder is vertrokken  
(de moeder) 

X  

Yda in: Helias 1) vader Helias vraagt - 
voorafgaand aan zijn vertrek - aan 
de keizer of hij als een vader wil 
zijn voor zijn dochter Yda  
2) Yda is bij zijn weggaan jonger 
dan acht jaar (zie bijlage twee, p. 
XI) 

het kind in: Marialeg. 170 2) een hertog verlaat vrouw en 
zoon en gaat naar een afgelegen 
oord waar hij zich beter op God 
kan richten 

Eén ouder is vertrokken  
(de vader) 

de twee zonen van Reynout in:  
Heemskinderen 

2) vader Reynout was (in zijn 
strijden) sowieso al meer buiten 
dan binnen Montalbaen te vinden, 
maar zal na de verdrinking van 
zijn paard Beyaert voorgoed bij 
zijn vrouw en kinderen weggaan. 
Eerst zal hij boete doen als 
kluizenaar, vervolgens zal hij 
strijden in het Heilige Land en 
werken als arbeider in de bouw 
aan de Keulse Sint-Pieter   

Eén ouder lijkt veel weg  hier en daar zijn vaders wel erg veel op pad. Twee voorbeelden 
zijn:  

• koning Jonathas (in: Jonathas ende Rosafiere) die zijn drie 
kinderen van Eglentine vaak verlaat om hun tante 
Rosafiere bij te staan of te zoeken (zie voor zijn langste 
wegblijven: voetnoot 68 op p. 41 van de hoofdtekst) 

• de broers in Willem van Hildegaersberchs Van drien 
ghebroederen (nr. 27) blijven enige tijd van huis om in de 
stad met koopmanschap geld te verdienen 

Een vader weet niet dat hij een 
kind heeft verwekt en keert pas 

Aymijn in: Malegijs (zie p. 42 
voor de onwetendheid rondom 
de bevruchting en p. 108 voor 

2) tot zijn achttiende groeit 
Aymijn op zonder zijn vader 
Vivien (die allesbehalve 
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na achttien jaar terug bij zijn 
vrouw (en kind)  

de bevruchting en p. 108 voor 
de periode van achttien jaar) 

Vivien (die allesbehalve 
rechtstreeks van Palerne - waar hij 
verraderlijk door zijn opvoeder 
naar toe is gestuurd - naar zijn 
geboorteplaats Eggermont komt 
waar hij zijn wil) 

Een moeder verstopt haar 
kinderen voor hun vader, haar 
echtgenoot 

de vier Heemskinderen in: 
Heemskinderen 

2) zie de hoofdtekst op p. 48. 
Vader Aymijn komt pas van zijn 
kinderen te weten als ze rond de 
twintig en ouder zijn  

Beide ouders laten het kind aan 
zijn lot over 

Waernere in: Van sente 
Waernere 

2) de kinderen die beide ouders 
van Waernere afzonderlijk met 
hun nieuwe echtgenoten hebben 
gekregen, krijgen nu alle aandacht 

Een vader wil zijn zoon doen 
verdrinken 

het kind dat later koning zal 
worden in: VII Vroeden 
(exempel 15) 

2) het kind wordt gevangen door 
een visser, die hem verkoopt aan 
een ‘berecker van sconincs lande, / 
Ende hadde al heerscap onder 
hande / Dat den coninc toe 
bestoet’ (v. 4146-48). Als het kind 
een probleem van de koning helpt 
oplossen, verdient het hiermee zelf 
het koningschap (leeftijden 
worden niet gegeven) 

Het thuis van het kind is het 
klooster 

kinderen in: Marialeg. 16, 75 
(cf. 331 en 347), 76 (cf. 346), 
84, 117, 118 (cf. 321), 148, 
164, 165, 175 en 332 

2) ad 117: Herman gaat het 
klooster in als hij twaalf is (geheel 
naar eigen bewuste keuze) 
2) ad 118 (cf. 321): de 
joodsgeboren Rachel leert een 
kleine twee jaar heimelijk uit o.m. 
de bijbel bij priester Reyer en gaat 
later tegen de wil van haar ouders 
(die zich uit alle macht verzetten) 
het klooster in  
2) ad 164: een joods jongetje 
wordt uit de nood geholpen door 
Maria die hem bij een klooster 
brengt en hem zegt hier binnen te 
gaan  
2) ad 165: een oudere broer weet 
het voor elkaar te krijgen dat een 
van zijn broertjes die ‘noch niet 
bequaem en was totter oerden om 
sijn ioncheit’ toch zijn habijt mag 
aantrekken 
2) van de anderen wordt ofwel 
achterwege gelaten hoe zij in het 
klooster terecht komen, ofwel 
geschreven dat de ouders ze hierin 
zetten (in Marialeg. 331 gaat de 
vader samen met het kind en wordt 
de vader  ‘convers’, i.e. een niet- 
geordende monnik, die de 
kloosterlingen bedient) 
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Het thuis van de moeder is het 
klooster 

Merlijn in: Merlijn 2) op zijn vijfde is Merlijn ‘wijs 
ende dede zijnder moeder maken 
een graeu habijt’. Onduidelijk 
blijft of Merlijn vanaf dat moment 
bij zijn moeder in het klooster of 
elders woont (de data lijken in 
twee verschillende richtingen te 
wijzen). Hoe het ook zij: Merlijn 
leeft vanaf zijn vijfde gescheiden 
van zijn moeder. Zelfs al zou hij 
bij haar in hetzelfde klooster zijn, 
dan nog zouden zij in gescheiden 
vertrekken of kloosterdelen 
verblijven 
2) de vader van het kind is een 
duivel en speelt vanaf Merlijns 
doopsel geen rol in het leven van 
zijn zoontje 

de keizerszoon in: VII Vroeden 2) zeven wijzen onderrichten de 
keizerszoon (vanaf zijn zevende) 
in een speciaal voor dit doel 
ontworpen gebouw in een vrijthof 
‘meer dan eene mile van der stat’ 
Rome 

Het kind krijgt een leraar / gaat 
naar school, en woont daar 
waar het les krijgt 

de zoon van de Egyptische 
koning en die van de 
gestorven ‘drossaet’ in: 
Marialeg. 154 

2) de koning komt zijn kind en 
pleegkind vaak bij hun 
‘gheleerden wisen meester’ 
bezoeken 

het kind van de abdis en 
‘horen rentemeester’ in: 
Marialeg. 13 

2) op zijn zevende ‘namt die 
bisscop ende settet ter scolen’ 

‘een scolier’ in: Marialeg. 85 2) er worden geen verdere 
gegevens gegeven over de 
schoolgang. [N.B. een tweede 
genoemde ‘scolier’ lijkt me niet 
langer kind, maar jeugdige 
(student), hetzelfde geldt voor de 
‘scolier te parijs’ uit Marialeg. 
183] 

‘drie kinder wtter scolen’ in: 
Marialeg. 91 

2) er zijn geen verdere gegevens 
over de schoolgang  

Herman in: Marialeg. 117 2) over de ouders van Herman 
wordt niet geschreven in Hermans 
schooltijd 
2) over de zondagen horen we 
voornamelijk dat terwijl andere 
kinderen deze spelend 
doorbrengen, Herman in de kerk te 
vinden is… 

Het kind krijgt een leraar / gaat 
naar school, het blijft 
onduidelijk of het om iets 
kostschoolachtigs gaat  

‘iohannes van dammascenen’ 
in: Marialeg. 147 

2) op zijn achtste ‘sette hem sijn 
vader ende moeder ter scolen’ 
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het schoolmeisje in: Exempel 
van eenen jonghen kinde ende 
van haren scoelmeester 

2) dat het meisje niet van haar 
ouders verwijderd leeft, 
concludeer ik uit: v. 52-53: 
‘Ghewaghdijs mi meer, ic blive 
thuus, / Ende wille nemmeer ter 
scole gaen.’ 

Floris en Blancefloer in: Floris 
ende Blancefloer 

2) ten minste de eerste vijf 
schooljaren 

de kinderen in: Marialeg. 84 
en 95 

2) ad 84: van ‘een ionc scolier’ 
wordt niets over zijn schoolgang 
vermeld. Dat zijn ouders zijn 
‘ynnich ende devoet’ gedrag 
opmerken, suggereert dat hij niet 
op zijn leerplek woonachtig is  
2) ad 95: het kind dat we rondom 
zijn ouders aantreffen, wordt 
‘scolier’ genoemd; er zijn geen 
verdere gegevens over de 
schoolgang 

Het kind krijgt een leraar / gaat 
naar school, maar het komt ook 
gewoon dagelijks weer naar 
huis 
 
 

het kind in: Marialeg. 337 2) het verhaaltje gaat juist over dat 
wat het kind onderweg van en naar 
school doet en meemaakt 

Floris in: Floris ende 
Blancefloer 

2) deze vrouw is de moeder van 
Blancefloer 
 

het kind in: Marialeg. 82 (cf. 
307) 

2) deze vrouw is de keizerin van 
Rome (van wie de ouders niet 
weten dat ze dit is) 

De ouders laten het kind 
verzorgen en opvoeden door 
een door hen gekozen vrouw & 
de vrouw leeft bij het gezin van 
het kind  

de oudste(n?) van de ‘iodinne 
sara’ in: Marialeg. 132 

2) deze vrouw is de christelijke 
Agnes 

De ouders laten het kind 
verzorgen en opvoeden door 
een door hen gekozen vrouw & 
het kind woont bij de vrouw in 

‘eens ridders kint’ in: 
Marialeg. 101 

2) deze vrouw is ‘een eerbaer wijf’ 
die in geldproblemen is geraakt 
door haar slechte en verkwistende 
echtgenoot  
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Bijlage IV:  Ouders (van dertien-plussers) = 1 vader en 1 moeder  
                   

 
Exempel wil ic hier ghewaghen, / - Een yghelic verstae mi wel, - / Wat eens een goetman 
ghevel / Mit enen boom, die sonderlinghen / Voer enich ander aertsche dinghen / 
Gheminnet wert van desen man; / Hi en meender niet te scheiden van / Lieten God in 
sinen staden, / So goede vrucht plach hi te laden / Van smake ende ooc van aenzien. / 
Hier om had hi den boom allien / Voer ander bomen seer ghemint, / Recht als die moeder 
doet haer kint, / Dat si qualiken laten mach.  
(Willem van Hildegaersberch, Van tween bomen, gedicht nr. 91, v. 22-35) 

 
Bij het lezen van bovenstaande regels valt in het oog dat een man die een boom liefheeft als 

niets anders op de wereld wordt vergeleken met een vrouw en wel met een moeder die het 

liefhebben van haar kind niet goed kan nalaten (of - wat ook kan - met een moeder die haar 

kind moeilijk verlaten kan). Je zou je kunnen afvragen of het beeld van een liefhebbende 

vader door Willem van Hildegaersberch minder sterk werd bevonden en of de band tussen 

moeder en kind in (veel) andere teksten binnen mijn corpus verschilt van die tussen vader en 

kind.  

 Zonder een uitgebreid vergelijkend onderzoek te doen, en hierin bijvoorbeeld het aantal 

bemoeienissen met een kind te turven, valt één aspect in een aantal teksten op. Vaders zijn 

hier en daar harder voor hun kinderen en minder snel bezorgd dan de moeders die in 

vergelijking eerder in een beschermende, medelijdende of extra liefhebbende rol optreden. 

Moeders raken daarbij tevens sneller in groot verdriet of paniek als hun kind hen dreigt te 

verlaten. Zo schreeuwt de moeder uit Marialegende 177 als zij haar man hun kind in een 

gloeiende oven ziet gooien ‘ende dreef [zij] groet misbaer’. Dit doet zij zo luid dat de buren 

op hun huis afkomen.7 Ook de ouders van Floris in Floris ende Blancefloer passen in het 

genoemde plaatje. Na de zelfmoordpoging van Floris is zijn moeder ‘rouwech ende sere 

vervaert’, maar zegt haar man heel nuchter dat hij denkt dat Floris ‘hem selven niet versla’ (v. 

1271-84).8 Wanneer beide ouders even verderop in de tekst groot verdriet hebben als hun 

zoon afscheid van hen neemt en op reis gaat, wordt van de moeder gezegd dat zij van alle 

aanwezigen ‘dreef den meesten ween’ (v. 1585). Zij kust Floris ‘tienwerf al in een’ en zou 

nog meer zoenen hebben uitgedeeld als haar man niet tussenbeide was gekomen en ‘custen 

oec an sinen mont / Drie werf ter selver stont’ (v. 1586-90). Een derde ouderpaar ten slotte bij 

                                                 
7 In variant 282 staat dat de moeder ‘liep met rouwen tot die ghebueren’. 
8 Je zou kunnen aanvoeren dat het gegeven meer indruk maakte op Floris’ moeder omdat zij bij de 
zelfmoordpoging aanwezig was en Floris’ vader koning Fenus het nieuws slechts indirect, d.w.z. uit zijn vrouws 
mond, heeft vernomen, maar feit is ook dat Floris’ moeder de grootte van de liefde van Floris voor Blancefloer 
en vooral diens mogelijke reacties op plannen van Fenus of acties van hun beiden beter weet in te schatten (zie 
bijv. v. 860-71. N.B. Beter ≠ helemaal goed, ook de moeder onderschat het liefdesverdriet van haar zoon, zij ziet 
haar alternatieven op plannen van haar man hierom steeds mislukken).    
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wie hun onderscheid in hardheid naar voren komt, is het paar Aye en Aymijn. We lezen 

bijvoorbeeld dat moeder Aye schrikt en wanhoopt als haar jongste zoon van het gigantische 

paard Beyaert afvalt en niet meer beweegt, terwijl vader Aymijn Reynout meteen koelbloedig 

toespreekt met: ‘Soene, dwinct het ors, ic gevet di want icx niemant bet en gan dan u.’ 

(Historie vanden vier heemskinderen, p. 31; zie ook het blokje op p. 26 van de hoofdtekst). 

Later in het verhaal als beide ouders - in ruil voor hun vrijheid en hun leven - voor koning 

Karel hun vier kinderen dood gezworen hebben (Historie vanden vier heemskinderen, p. 52-

53), blijkt dat Aye haar eed niet zal houden, maar Aymijn wel bereid is zijn woorden in te 

lossen (p. 72 e.v.).9 Reynout die denkt dat ‘ouders hebben natuirlic den kinderen te lief’ om ze 

af te zweren en aan hun vijand uit te leveren, is over de reactie van zijn vader diep 

teleurgesteld en tevens furieus. Dat Aymijn tegen zijn zonen strijdt om hen als gevangenen te 

kunnen uitleveren, maakt Reynout zelfs zo woest, dat hij zijn vader zou hebben gedood  

wanneer Adelaert hem niet zou hebben tegengehouden (p. 74).  

 

Misschien heeft Van Hildegaersberch er wel slim aan gedaan om voor het moederbeeld te 

kiezen, want… bergen met zachte vrouwen getrouwde, harde vaders ben ik dan misschien  

wel niet tegengekomen, helemaal verwaarloosbaar is de meer harde vader in mijn corpus ook 

zeer zeker niet.  

 

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 De reacties van beide ouders zijn totaal verschillend. Als een verrader Aye tot uitlevering aan haar broer koning 
Karel aanspoort, dan krijgt deze de wind van voren: ‘Valsce tyran, al dede mi coninc Karel mijn broeder sweren 
opt lichaem van Sinte Dyonijs, mijn hert en consenteerdet niet mijn kinder enich quaet te doen, want om leven 
noch om sterven en sal ic mijn kinder niet begeven’ (p. 72-73). Als Aymijn door dezelfde verrader wordt 
verwittigd van de komst van zijn kinderen, dan zegt hij, nadat hij de boodschapper heeft doodgeslagen: ‘Edele 
baroenen, wapent u geringe ende helpt mi mijn kinder vangen, dat icse coninc Karel mach senden.’ (p. 73). 
 

N.B. Omdat ik de geobserveerde verschillen 
tussen vaders en moeders - behalve in 

Marialegende 177 - steeds zag bij ouders van 
kinderen die hun kindertijd voorbij zijn, 
passen ze niet goed binnen het kader van 

mijn scriptie die niet over “relatieve 
kinderen”/dertien-plussers gaat. Omdat ik 
mijn bevindingen toch ook niet zomaar 

achterwege wil laten, plaats ik ze in deze 
bijlage 
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Bijlage V:  (bijna) Dode kinderen 

 

 
Nr. Het betreft het 

kind (of: de 
kinderen) _  
in verhaal _   
(de titels zijn 
afgekort) 

Bijna 
dood / 
dood 

1) Wanneer, op welke leeftijd, gaat(/-n) 
het kind (/de kinderen) (bijna) dood? 
2) Opmerking(en) 

Doopsel 
ontvangen? 

  1 het kind in: VII 
Vroeden, exempel 
2 (v. 748-839) 

bijna 
  ▼ 

1) als het nog erg jong is: het ligt in een wieg 
2) een hazewindhond redt het kind van de 
slang die het kind wenst op te eten  

n.v.t. 

  2 het kind in: VII 
Vroeden, exempel 
15 (v. 4094-4332) 

bijna 1) onduidelijk, maar de jongen is niet zo heel 
jong meer 
2) vader Garijn meent zijn zoon te verdrinken. 
Dit gebeurt niet. Na drie dagen op een rots bij 
een eiland wordt het kind door een visser 
gevangen en verkocht 

n.v.t.  

  3 de zonen van Aiol 
in: Aiol 

bijna 1) als zij pasgeboren zijn 
2) Macharijs ontsteelt Aiol zijn baby’s en wil 
ze verdrinken. De beide jongetjes worden 
gered door visser Tierijn die van God via een 
engel opdracht krijgt precies op die plek en dat 
moment te vissen waar(op) Macharijs de twee 
kinderen in het water gooit  

ja, spoedig na hun 
redding 

  4 Esmoreit in: 
Esmoreit 

bijna 1) niet precies duidelijk, maar Esmoreit lijkt 
nog een baby 
2) neef Robbrecht wil Esmoreit aanvankelijk 
doden, maar zal hem uiteindelijk in plaats 
hiervan verkopen 

niet vermeld 
(maar 
aannemelijk, zie 
voetnoot 46 op p. 
29) 

  5 Hilleken in: 
Denensage  
(v. 564-602) 

“bijna” 
 
(zie >)  

1) onduidelijk, maar Hilleken is wel al zo oud 
dat zij klusjes / werktaken moet uitvoeren 
2) Hilleken lijkt plots dood in haar bed te 
liggen, maar wordt weer tot leven gewekt door 
een wonder van het heilige kruis van Breda 

n.v.t. 

  6 Helias en zijn 
broertjes en zusje 
in: Helias 

bijna 1) de eerste keer is vlak na hun geboorte 
2) Matabrune, grootmoeder van de kinderen, 
wil de zevenling uit de weg ruimen, maar de 
kinderen worden achtereenvolgens gered door: 
- het medelijden van Matabrunes dienaar 
Marcus die de kinderen niet kan doden. Hij 
laat ze in het bos achter en hoopt dat God ze 
zal beschermen 
- heremiet Helias die de kinderen vindt en met 
Gods hulp weet te voeden 
- het besef bij Savari en zijn collega-jagers dat 
het doden van de kinderen verkeerd zou zijn; 
zij nemen de zes kinderen (alle behalve Helias 
die even met de heremiet weg is) slechts de 
zilveren halskettingen af 
2) je zou de redding van de kinderen ook 
kunnen samenvatten door te zeggen dat God 

ja,  
heremiet Helias 
doopt ze 
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hun redder is. Op p. 12 staat dit bijv. 
weergegeven in de vooruitwijzing: ‘de jonghe 
kinderkens, (…) die (…) door miraculen 
bewaerdt worden door Godts 
ghehenghendtheydt (= wil)’  

  7 de twee kinderen 
van Iechemias / 
Eustace in: 
Iechemias resp. 
Van sente 
Eustace 

bijna 1) in Van sente Eustace onbekend; in 
Iechemias op hun zevende of achtste  
2) in beide verhalen wil God dat de kinderen 
die door wilde dieren bij hun vader zijn 
weggenomen niets overkomt (zie Iechemias, 
fragment 3, v. 22 en Van sente Eustace, v. 40, 
43)    

n.v.t. 

  8 Malegijs in: 
Malegijs 

bijna 1) als hij pasgeboren is  
2) Rose, die uit vrees voor haar vader vlucht en 
een van de twee baby’s van Buevijn en 
Druwane meeneemt, wordt onderweg - op haar 
hoofd na volledig - verslonden door een 
leeuwenpaar. Het kind blijft in het bos en 
wordt gevonden door Oriande die het zal 
opvoeden (zie ook bijlage drie, p. XVIII) 

ja, 
Oriande laat het 
kind dopen  

  9 het half hond, 
half mens-kind 
in: Malegijs 
(p. 162-70) 

bijna 1) als het pasgeboren is 
2) vader koning Fragius en zijn raadgevers 
willen het kind en moeder Ampliora doden. 
Beide worden via de “vreemde” Oriande gered 
door God. Oriande bidt tot God om een 
volmaakt uiterlijk voor het mismaakte kind 
waarvoor in ruil de koning en zijn gehele volk 
zich zullen bekeren tot het christendom. God 
heeft hier een wonder voor over 

ja, na de redding 
en wel: samen met 
alle Pruisen (over 
deze enorme 
doop, het 
grootscheepse 
geloofsonderricht  
en het opbouwen 
van een 
“christelijke 
infrastructuur” 
wordt uitgebreid 
verhaald (zie 
Malegijs, p. 165-
68))   
  

 10 het kind van de 
koning en 
koningin van 
‘Ermenien’ in: 
Malegijs 
(p. 170-93) 

bijna 1) als het pasgeboren is  
2) grootmoeder Galiose en oudoom Flocario 
leggen het kind van hun zoon resp. neef met 
een brief dat het nog niet gedoopt is in een 
kistje dat Flocario op het water plaatst. Het lot 
bepaalt zo of het kind verdrinkt of op een 
gunstige plek aanspoelt. De “vreemde” 
Oriande verneemt van het kind en brengt het 
kind veilig terug bij zijn ouders  

ja, na de redding: 
‘Ende doen seyde 
die coninc tot 
Oriande. Lieve 
Oriande wat sal 
ick u geven door 
die vrintschap die 
ghi mi gedaen 
hebt. Oriande 
seyde. Heer 
coninc u kint en is 
noch niet kersten, 
dus bid ic u dat 
ghi tkint wilt laten 
doopen, ende mi 
die name geven, 
twelc die coninc 
consenteerde. 
Ende dit kint wert 
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kersten gedaen, 
ende wert 
Malegijs 
geheeten’ (p. 192)  

 11 het kind in: 
Marialeg. 58 

bijna 1) als het nog erg jong is: het ligt in een wieg 
2) de moeder van het kind moet haar man te 
eten brengen op het veld, ze heeft geen oppas. 
Ze besluit het kind te zegenen met een Ave 
Maria en vertrouwt hiermee Maria haar kind 
toe. Bij haar terugkomst ziet ze hoe het huis in 
brand staat. Het kind echter, is door vuur 
omgeven maar ongedeerd door de bescherming 
van Maria 

n.v.t.  

 12 het christelijke 
kind in: Marialeg. 
95 

bijna 1) het kind is in ieder geval zo oud dat het naar 
school gaat en erop uit kan worden gestuurd 
om bier en brood te halen 
2) de joden bij wie het betreffende kind 
dikwijls komt langsgelopen zijn boos, omdat 
het steeds weer ‘scaemt iu onsalige ioden. die 
segt dat ihesus van ioseph sade gheboren is’ 
zingt. Eén van hen roept het kind als het 
opnieuw langskomt bij zich, snijdt het zijn keel 
door en begraaft het in de grond die hij bezit. 
Maria echter beschermt het kind, laat het leven 
en onder de aarde zijn lied continueren. De 
ouders die hun zoon zoeken, horen zo zijn 
zingen en graven het kind levend en wel op 

n.v.t. 
(van de joden die 
van het 
Mariamirakel 
horen echter, 
vernemen we dat 
zij zich bekeren 
tot het christelijk 
geloof) 

 13 het nog 
ongeboren kind 
in: Marialeg. 98   

bijna 1) als het op het punt staat om uit de 
moederbuik te komen 
2) als de hoogzwangere moeder te traag is om  
- net als de andere mensen - het zeewater bij 
vloed te ontlopen, vraagt zij Maria om hulp. 
‘Ende maria die moeder gods quam haer te 
hulp ende bedectese mit enen clede so dat si 
niet nat en worde Ende si ghenas van enen 
kinde’ 

niet vermeld 

 14 het pleegkind van 
de Egyptische 
koning in: 
Marialeg. 154 

bijna 1) onduidelijk, maar de jongen krijgt al wel 
lessen van een leermeester bij wie hij en zijn 
halfbroer inwonen  
2) de jongen verbrandt niet in het vuur dat 
(vanuit verraad) speciaal voor hem is gemaakt, 
omdat Maria, tot wie de jongen dagelijks bidt, 
hem van deze onterechte dood redt  

n.v.t.  

 15 het nog 
ongeboren kind 
in: Marialeg. 161 

bijna 1) als het ter wereld moet komen 
2) wanneer geen van de aanwezige en 
opgeroepen joodse (vroed-)vrouwen de 
zwangere joodse vrouw kan helpen bij haar 
bevalling, is het Maria die moeder en kind wel 
hulp weet te bieden zodat beide (blijven) leven  

ja  
samen met de 
joodse moeder 

 16  het joodse 
jongetje in: 
Marialeg. 164 
 

bijna 1) onduidelijk, maar de jongen is wel al zo oud 
dat het in een schip kan klimmen en met 
andere kinderen mee gaat spelevaren 
2) de jongen die in een koude winter alleen op 
een schip is achtergelaten door christelijke 

ja, hiervoor 
zorgen de 
monniken van het 
klooster waar 
Maria de jongen 
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speelgenootjes wordt gered door Maria die 
hem weer warm maakt door o.a. haar mantel 
om hem heen te slaan  

zegt binnen te 
gaan  

 17 het joodse kind 
in: Marialeg. 177 
(cf. 282) 

bijna 1) de jongen is niet heel jong meer, anders zou 
hij zijn opgevallen tussen de andere kinderen 
die ter communie gaan en van wie gezegd 
wordt dat zij ‘tot horen iaren ghecomen waren’ 
2) de vader werpt zijn zoon in een gloeiende 
oven, maar Maria beschermt de jongen door 
haar mantel om hem heen te slaan 

ja, na het 
Mariamirakel. 
Niet alleen het 
joodse kind laat 
zich dan dopen, 
maar alle joden in 
de stad ‘Ciryo’ 
worden christen 
 
N.B. In de 
beknopte variant 
282 wordt de doop 
van het geredde 
kind niet vermeld. 
Er wordt slechts 
beschreven hoe 
het de ouders van 
het kind vergaat: 
de vader wordt in 
de vurige 
broodoven 
geworpen en 
verbrandt; de 
moeder wordt 
christen  

 18 ad bijna dood: 
één kind binnen 
het groepje 
 
ad dood: een 
groepje spelende 
kinderen in: 
Marialeg. 299 

  één    
 bijna   
 dood 
   
  en 
  
  rest 
 dood 

1) onduidelijk 
2) de kinderen spelen op de oever van een beek 
(aldus de Cd-rom Middelnederlands). Als het 
water plotseling opkomt, overvalt dit hen en zij 
verdrinken. Alleen het kind dat van zijn 
moeder heeft geleerd dat het zich in geval van 
nood altijd tot Maria moet wenden, blijft in 
leven. Maria verschijnt op zijn Ave Maria en 
beschermt dit kind voor het water 

n.v.t. 

 19 een kind in: 
Helias op p. 28  

dood 
  ▼ 

1) onduidelijk 
2) het kind is gedood door zijn moeder  
2) over kind en moeder horen we slechts in één 
zin (met twee “echo’s”). Het gegeven dat de 
moeder om haar misdaad verbrand wordt, 
functioneert als een spiegel voor een groepje 
jagers: zij kunnen hun opdracht om zeven 
kinderen te doden maar beter niet ten uitvoer 
brengen 

niet vermeld 

 20 het kind van 
Rosafiere en haar 
vader in: 
Jonathas ende 
Rosafiere, het 
Handelse 
fragment 

dood 1) al na zeven dagen ja 

 21 de drie kinderen 
van Eglentine en 

dood 1) onduidelijk  niet vermeld 
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van Eglentine en 
Jonathas in: 
Jonathas ende 
Rosafiere 

2) de lezer maakt hun dood niet mee. De dood 
wordt de lezer tezamen met vader Jonathas, 
nadat het al is gebeurd, medegedeeld door 
Maria die de kinderen bij zich heeft in de 
hemel  

 22 het ‘papenkint’ 
in: Merlijn (p. 33-
34) 

dood 1) op zijn tiende  
2) dit is het enige kind van wie we enigszins 
meekrijgen hoe het er op zijn begrafenis aan 
toegaat. Kind Merlijn dat met de boden van 
koning Vortigher onderweg is en langs een 
kerkhof komt, ziet dat er een dode ten grave 
gedragen wordt en moet lachen als hij naderbij 
komt. Met zijn alwetendheid namelijk ziet hij 
dat in plaats van de vader eigenlijk de (nu 
zingende) priester zou moeten huilen, terwijl 
de vader juist blij zou moeten zijn. De reden 
hiervoor? De priester is de werkelijke vader 
van het tien jaar oude en dode kind die ‘hem 
behoorde bat voor zijn sonden te screyen’. 
Daarbij zou het kind de man die zich de vader 
waant, geen goed gedaan hebben als het was 
blijven leven 

n.v.t. 

 23 twee 
kloosterkinderen 
in hun proeftijd 
van een jaar in: 
Marialeg. 16 

dood 1) onduidelijk 
2) beide worden als ze ‘wt sympelheiden 
[sonder oerlof]’ uit het klooster vertrekken ‘om 
te baden ende hem selven te wasschen’, door 
de stroom meegenomen. Vissers vissen de 
kinderen later op, zien aan hun tonsuur dat ze 
in het klooster horen en brengen ze hiernaartoe 
terug 
2) de broeders zijn unaniem: ze vinden dat de 
jongens niet op gewijde grond mogen worden 
begraven, omdat zij zonder toestemming zijn 
vertrokken. ‘Mense setten soude boven der 
aerden alsmen verbannen lichamen pleghet te 
doen.’ De abt echter, is het hiermee niet eens, 
omdat zij ‘in onnoselheit’ waren weggegaan. 
Hij bidt tot God of hij aan hen wil openbaren 
of de kinderen verdoemd zijn of behouden en 
hij krijgt een visioen. Hieruit leert de abt dat de 
kinderen behouden zijn en dat ze moeten 
worden begraven 

n.v.t. 

 24 de 
kloosterkinderen 
in: Marialeg. 75  
(cf. 331 en 347) + 
76 (cf. 346) 

dood 1) onduidelijk, maar op jonge leeftijd 
2) Maria neemt het kind op in de hemel  
2) ad 331: ‘Hier nae namen si [i.e. de 
kloosterlingen] beyde dese lichamen [i.e. van 
de abt en het kind die gezamenlijk ten hemel 
zijn gegaan] ende groevense beyde te samen’ 

n.v.t.  

 25 het kind in: 
Marialeg. 82  
(cf. 307) 

dood 1) onduidelijk 
2) het kind wordt door een oom gedood en wel 
zodanig dat het lijkt alsof zijn verzorgster de 
dader is 
2) wie de echte dader is, komt uiteindelijk naar 
voren. De man wordt niet gestraft omdat zijn 
broer, de vader van het gedode kind, vooraf 

n.v.t. 
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beloofd heeft dit niet te zullen doen en, zoals 
een rechtvaardig man betaamt, woord houdt 

 26 het kind in: 
Marialeg. 101 

dood 1) onduidelijk 
2) de echtgenoot van de vrouw aan wie een 
kind van een ridder is uitbesteed, doodt dit 
kind omdat hij zo van zijn vrouw denkt af te 
komen. Zij wordt, geheel volgens zijn plan, 
beschuldigd en veroordeeld tot de vuurdood 
2) toch loopt het goed af, d.w.z. voor de 
vrouw. Na haar hulpvraag aan Maria, komt 
deze, met op haar arm Jezus, naar de rechter en 
zegt zij dat de vrouw onschuldig is, dat er 
opnieuw een vonnis moet worden geveld en 
dat de rechter moet doen wat het kind op haar 
arm hem beveelt. Het Christuskind gebiedt 
hem vervolgens het dode kind te halen en 
vraagt daarop aan dit kind om ‘van gods 
weghen’ te zeggen of deze vrouw schuldig is 
aan zijn dood en daaropvolgend: om aan te 
wijzen wie de schuldige dan wel is. De afloop? 
De man wordt onthoofd en geradbraakt, de 
vrouw vrijgelaten. Merkwaardigerwijs horen 
we van het kind helemaal niets meer! 

n.v.t.  

 27 het kind in: 
Marialeg. 114 

dood 1) op zijn (±) dertiende  
2) het kind ‘voer int ewighe leven’ precies om 
de tijd die hem was aangekondigd in een 
visioen  

n.v.t 

 28 Agnes’ kind in: 
Marialeg. 132 

dood 1) als het kind pasgeboren is 
2) op aanraden van de duivel verdrinkt moeder 
Agnes het kind dat zij van haar vader kreeg  
2) Agnes is erg ongelukkig, vast jarenlang 
twee keer per week, bidt veel, leeft 
godvruchtig, biecht en krijgt uiteindelijk 
absolutie van de paus 

nee 
en het wordt ook 
niet specifiek 
aangekaart 

 29 een kind in: 
Marialeg. 156 

dood 1) als het kind pasgeboren is 
2) de moeder, een koningin, doodt het kind dat 
zij van haar zoon kreeg 
2) met hulp van Maria en haar priester 
verkrijgt de koningin uiteindelijk een plaatsje 
in de hemel door haar grote zonde te biechten 
en boete te doen 

nee 
en het wordt ook 
niet specifiek 
aangekaart 

 30 een kind in: 
Marialeg. 170 

dood 1) als het kind pasgeboren is 
2) de moeder, hertogin ‘van Borbom’, doodt 
het kind dat zij van haar zoon kreeg ‘overmits 
ingheven des viants’ 
2) de moeder treurt diep om haar zonde. Ze 
keert zich tot Maria voor hulp en troost, doet 
boete, geeft aalmoezen ‘om gode te versoenen 
voer haer sonden’ en bidt dagelijks. Dan 
verklapt de duivel haar geheim aan de keizer 
en diens raad. Maria neemt hierop de gedaante 
aan van de hertogin om de laatste tegen de 
duivel te beschermen. Alles loopt goed af voor 
de vrouw: de paus absolveert haar, Maria 

nee  
het ongedoopt-zijn 
van het kind wordt 
hier wel naar 
voren gebracht 
(door de duivel 
die de hertogin 
aanklaagt) 
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verdrijft voor haar de duivel en de vrouw komt 
in de hemel  

 31 de jonge monnik 
Wilhelmus in: 
Marialeg. 175 

dood 1) onduidelijk  
2) hij sterft door ziekte en komt, na zeven 
dagen in het vagevuur, in de hemel terecht 
 

n.v.t. 

 32 het kind in: 
Marialeg. 330 

dood 1) onduidelijk, maar wel nog vrij jong 
2) Jezus neemt het kind mee naar de hemel, 
drie dagen nadat hij dit al aankondigde 

n.v.t. 

 33 het scholiertje in: 
Marialeg. 337 

dood 1) onduidelijk, maar het kind is wel al 
schoolgaand 
2) het kind wordt in de hemel opgenomen 

n.v.t. 

 34 Waernere in: Van 
sente Waernere  

dood 1) onduidelijk, maar heel jong is Waernere niet 
meer 
2) Waernere wordt wreed vermoord door joden 
uit zijn stad 

ja 

 
 
 
Opmerking achteraf: 

Bij bepaalde personages heb ik getwijfeld of ik ze wel of niet zou moeten opnemen. 
Van scholier Julien die leermeester Malegijs voor een wandaad door enkele duivels aan 
de galg laat ophangen (Historie van Malegijs, p. 22) is moeilijk in te schatten of hij wel 
of niet al dertien-plus is, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Piramus en Tisbe die zeer 
tragisch aan hun eind komen (in: Van tween kinderen die droeghen ene starcke minne, 
een ontfarmelijc dinc) en Uter en Pandragon die de nieuwe koning Vortigher van plan is 
te doden, maar die op tijd door een aantal edelen die het verraad van de koning 
doorzien, heimelijk het land worden uitgevoerd (Historie van den wonderlicken Merlijn, 
p. 23). Ik heb deze “kinderen” niet opgenomen. Behalve leeftijd is er een tweede punt 
van twijfel: wanneer gaat iemand bijna dood? De kroonprins van Hongarije uit het 
vierde exempel van Van den VII Vroeden van binnen Rome bijvoorbeeld, blijft buiten de 
tabel omdat “niet genezen” niet per definitie gelijk is aan sterven… 

 
 
 
 

 
 

 

 


