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Dichters op vrijersvoeten. Middeleeuwse minneliederen
van Hendrik van Veldeke tot Gruuthuse

Hij zit in een stralend lentelandschap. Kleurrijke
vogels zingen hem vrolijk toe, een eekhoorntje
klimt stoutmoedig op zijn schouder, overal zijn
rode en gele bloemen. Maar hij heeft er geen
aandacht voor. Mismoedig laat hij zijn hoofd op
zijn hand steunen, zijn elleboog op zijn knie.
Hij wijst op een banderol, een minnelied, dat
zelf ook weer de lente bezingt. “Het zijn goede
nieuwe tijden”, lezen we in de gloednieuwe ver-
taling van Elvis Peeters (2016). Maar waarom
kijkt deze dichter dan zo droef?

Op het eerste gezicht lijkt de Veldeke-miniatuur
die we hierboven beschreven hebben, te bevesti-
gen wat we over de hoofse liefde denken te
weten: minnen is lijden, het is verlangen zonder
vervulling, dienst zonder loon. Zonder dat we

11. Taal- en letterkunde

339 11

Conferentie 30_Opmaak 1  28/10/16  16:48  Pagina 339



Veldekes gedicht hoeven te lezen, denken we de boodschap al te kennen. Maar is dat
wel zo? Aandachtige lectuur leert ons dat Veldeke onze verwachtingen juist op losse
schroeven zet. En niet alleen in dit lied. Is de vrouwe echt altijd even goed als ze mooi
is? Is hoofse liefde echt alleen een liefde van het verlangen? Is de minnaar echt tot alles
bereid om zijn geliefde te veroveren? Deze en andere zekerheden worden door Veldeke
subtiel op losse schroeven gezet. Zijn poëzie legt met veel humor de ongeloofwaardig-
heid van de al te hoogdravende uitspraken van zijn collega-minnezangers bloot. 

Was de liefde in de middeleeuwse aristocratische milieus dan vooral een spel dat men
best niet al te ernstig nam? Edelen, hertog Jan I van Brabant voorop, maakten en zon-
gen tijdens hun feesten hoofse minneliedjes (Willaert 2003). Maar ging het hen om
de vrouw die ze bezongen? Of wilden ze vooral bijdragen aan het collectieve jolijt? Of
waren ze er vooral op uit om zichzelf op de voordeligste manier te profileren (Willaert
1994)? 

Tijdens die dansfeesten ontmoetten jongere edelen elkaar. Wie zich aangetrokken
voelde door een mogelijke partner bood hem of haar zijn krans aan. Wie die aanvaard-
de, verbond zich met de gever. Maar was dat altijd het geval? Wat met de hofdame die
’s avonds tijdens een zangspel de beste toernooiridder een krans aanreikte (Willaert
1994)? Betekende dat gebaar toen iets meer dan nu de zoen voor een wielrenner die
de wedstrijd won?

En toch mogen we niet al te sceptisch zijn. Zeker in de late middeleeuwen konden
minneliederen wel degelijk een rol spelen bij de partnerkeuze. In de maand mei wer-
den ze gezongen onder het venster van een geliefde. Ze werden geschonken als nieuw-
jaarscadeau. Ze bevestigden het belang van trouw en standvastigheid. Ze waarschuw-
den tegen lichtzinnig gedrag. Ze speelden dus zowel een rol in de toenadering tussen
de geslachten als in de handhaving van de seksuele moraal. Dat konden ze ook doen
door liefdesrelaties te beschrijven die niet acceptabel zijn. Doorgaans deden ze dat met
veel humor, en ten koste van personages die niet tot de maatschappelijke elite behoor-
den (Brinkman 2015). 

In onze uiteenzetting willen we dus ingaan op de uiteenlopende verschijningsvormen
van middeleeuwse minneliederen en vooral op de maatschappelijke contexten waarin
ze konden functioneren. De muzikale en/of choreografische uitvoering, alsook de ver-
schijning van de minnelyriek in de miniatuurkunst, zullen eveneens onze aandacht
krijgen. Op deze wijze zullen we proberen na te gaan in hoeverre dit repertoire een rol
speelde in de relaties tussen de seksen. Van daaruit ligt de vraag voor de hand in welke
mate de voor het merendeel jonge zangers en luisteraars van toen vergelijkbaar zijn
met de jongeren van nu. 
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De leraar Nederlands en zijn spagaat

De leraar in de moedertaal heeft het moeilijker dan iemand die anderstaligen
Nederlands moet onderwijzen. Hij heeft immers te maken met een tegenstelling tus-
sen twee krachten, die ik nu maar ‘natuur’ en ‘cultuur’ noem. 

Onder ‘natuur’ versta ik de gave die de mens heeft om zich vanaf zijn geboorte in een
razend tempo te ontwikkelen tot een perfecte spreker van de taal die hij anderen hoort
spreken. Dat proces is al min of meer voltooid voor hij naar school gaat. Dat betekent
bijvoorbeeld dat een jongetje of meisje van 5 geen moeite heeft met de volgorde van
de zinsdelen. Elk in het Nederlands opgevoed kind weet dat het is Ik heb het hen gege-
ven en niet Ik heb hen het gegeven. Ik kan nog beter zeggen: dat kind BEWIJST dat het
dat weet, want het weet het zelf niet. Zo zijn er duizenden taalwetmatigheden die een
kind moeiteloos oppakt en zich eigen maakt, zonder dat er ooit iets over gezegd wordt.
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