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Tapijt van Assenede 
 Tapijt van Floris ende Blancefloer 

Stand van het project op heden 

Fiches van de tapijttaferelen waarvoor de tekeningen  en 

borduurwerken, in opzet zijn,  bezig zijn of reeds afgewerkt zijn 

Onderhavige “stand van de borduurwerken” is vooral bedoeld als summier werk- en 

informatiedocument voor de projectmedewerkers in binnen- en buitenland, en ook voor 

verder belangstellende  kandidaat-medewerkers (tekenaars, illustrators, borduursters, 

naaisters,  en  andere cooperanten) opdat hierbij de ontwikkeling van het project  kan 

opgevolgd worden; en de gebruikte tekeningen, illustraties, borduursteken en verdere 

werkwijzen bij/van elkaar kunnen  gezien worden.  

Belangstellenden kunnen meekijken naar de hierbij in beeld gebrachte projectontwikkeling. 

           Annie De Smet                           Renée Gerits                      Lieve De Zutter 

    Voorzitter Tapijtproject                 Borduurcoordinator                Borduurspecialiste 

 

Hollekenstraat, 5,  B 9960 Assenede (Belgie) ; hallekin@telenet.be ; Tel : 00 32 (0)9 344 44 44                                                          

www.tapijtvanassenede.be 

http://www.tapijtvanassenede.be/
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Titel van het tafereel      blz.  aantal borduursters 

* Inhoud        2 

* Reeds gerealiseerde tekeningen en/of borduurwerken  

    in uitvoering        4 

1. Titeltafereel       13  1 (afgewerkt) 

2. Diederic schrijft “Floris ende Blancefloer”   18   1 

3. Minne en mach ghene cracht wederstaen   23  2 

4. Saraceense koning plant een rooftocht    26  4 

5. Koning Fenus scheept in voor de rooftocht   30  1 (afgewerkt) 

6. Fenus valt het Christelijk land binnen    33  1 (afgewerkt) 

7. Franse graaf gedood      37  4 (afgewerkt) 

8. Moeder van Blancefloer gevangen genomen   40  2 (afgewerkt) 

9. Blancefloers moeder weggevoerd naar Toledo   44  3 (afgewerkt) 

10. Terugkeer van de Koning in Toledo    47  4 (afgewerkt) 

11. Gravin wordt kamermeisje van de koningin   52  3 (afgewerkt) 

12. Twee zwangere vrouwen     56  4 

13. Geboorte van Floris      60  3 (afgewerkt) 

14. Geboorte van Blancefloer     64  2 

15. Blancefloers moeder zorgt voor beide kinderen  69  5 (afgewerkt) 

16. Twee beeldmooie kinderen     73  1 

17. Spelende kinderen. Verliefde kinderen.   77  6 

18. Floris moet naar school     83  3 (afgewerkt) 

19. Floris  en Blancefloer verliefd  op school   88  2 (afgewerkt) 

20. Koning op de hoogte van hun liefde    93  2 

21. Koning woedend. Blancefloer moet sterven.   96  5 

22. Floris moet naar school in Montorië    100  1    

23. Afscheid van Blancefloer/griffel bij vertrek   103  3 

24. Floris reist naar Montorië     106  1 (afgewerkt) 

25. Floris in groot verdriet      109  2 (afgewerkt) 

26. Koning en Koningin beslissen over Bl.’s lot   112  2 (afgewerkt) 

27. Blancefloer naar de slavenmarkt    115  6 

28. Blancefloer te koop op de slavenmarkt    120  1 

29. Kaart van de reis van Spanje naar Babylon   126  1            (afgewerkt) 

30. Blancefloer aan de Emir van Babylon aangeboden  129  2 

31. Blancefloer is haar gewicht in goud waard   135  2 

31. Emir voert Blancefloer naar zijn harem    140  1 

32. Blancefloer in groot verdriet in de harem   144  2 

33. Kooplui terug in het land     148  2 

34. Enen cop gewracht van goude     150  2  

35.  Koning doet een graf voor Blancefloer bouwen  155  2 

36. Kunstenaars maken Blancefloers graf    160   3 

37. Het graf van Blancefloer      163  2            (afgewerkt) 

38. Floris komt terug uit Montorië     172  1 

39. Floris terug aan het hof en vraagt naar Blancefloer     176  2 

40. Floris verneemt Blancefloer’s dood    178  1 

41. Floris bij Blancefloer’s graf     182  2  
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42. Floris wil niet verder leven     186  2 

43. Koningin wil de waarheid vertellen    191 

44. Blancefloer leeft      192 

45. Het graf wordt geopend.  Bl. is niet dood   194  1 

46. Floris gaat op zoek naar Blancefloer    196  1 

47. Floris vertrekt op queeste     199  3 

48. Afscheid van Floris van zijn ouders    203 

49. Floris reist naar de haven          204  4 

50. Floris doet zich voor als koopman     208 

51. Floris treurt       209 

52. De waardin vertelt over Blancefloer    210  1 

53. Verder naar Babylon      213 

54. Aankomst in de haven naar Blandas    214 

55. Blancefloer op het spoor      215 

56. Floris droomt van Blancefloer     216 

57. Floris aan de rivier DE FIRE     217 

58. Floris op de overzetboot     218 

59. Floris op weg naar Babylon     219 

 

* “Eerste officiële borduursteek”  dd.  23 oktober 2015 te Assenede  221 

     http://www.tapijtvanassenede.be/pagina38.html  

* 1° borduursteek Vlaams Minister Joke Schauvliege dd. 9 april 2016 

    en verdere werkwijzen         224 

* Verdere afwerking (voering, ophangsysteem, etc…) met medewerking van  

   Mertens Service Center uit Melle; http://www.mertens-servicecenter.be/  

   Linnenwever LIBECO (Meulebeke) , St Laurensinstituut (Zelzate),              

   TWE Meulebeke BVBA, e.a.        229 

* Enkele persartikels  http://www.tapijtvanassenede.be/indepers.html   231 

* Enkele beelden (foto’s)  van de samenwerking     239 

   http://www.tapijtvanassenede.be/fotos.html  

* Afgewerkte doeken        252 

* Bezoek Schepen van Cultuur van de Gemeente Assenede 

    Mevr. Chantal Bobelijn  aan borduursters, tekenaars en naaisters  255 

* Geborduurd op Vlaams linnen van de West-Vlaamse linnenwever LIBECO 256         

http://www.libeco.com/nl/home.aspx  

 

* LIBECO deelt de lakens met Barack OBAMA en Tom Hanks  

   Artikel in de DE TIJD dd. 25 juli 2015  :      258 

* Floris ende Blancefloer & Diederic van Assenede in brons   259 

   (In STOCKHOLM – Zweden, en in ASSENEDE)  

http://www.tapijtvanassenede.be/pagina38.html
http://www.mertens-servicecenter.be/
http://www.tapijtvanassenede.be/indepers.html
http://www.tapijtvanassenede.be/fotos.html
http://www.libeco.com/nl/home.aspx
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                                  Reeds gerealiseerde tekeningen en/of borduurwerken in uitvoering 
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                       Titeltafereel  van het wandtapijt (afgewerkt doek) 
 

                                                                                                           “Nu hoert na mi, ic sal beghinnen 

                                                                                ene aventure tellen van minnen” 

                                                                                         Luister naar mij, zo schrijft de Vlaamse 

                                                                                         grafelijke ‘clerc’ Diederic van Assenede  750 jaar 

                                                                                         geleden (in  het oud-Vlaams,  (1) “het Diets” zoals 

                                                                                        hij het zelf noemt ) ik  ga U  een  liefdesverhaal 

                                                                                  vertellen, m.n.  over de liefde tussen de  

                                                                                  moslim-kroonprins FLORIS (rode roos)  en de  

                                                                                  christelijke slavinnendochter BLANCEFLOER 

                                                                                  (witte lelie). Zijn eeuwenoud en welbekend 

                                                                                  liefdesgedicht noemt : Floris ende Blancefloer.                                                                                           
                                                                                         Dit liefdesverhaal wordt vandaag uitgebeeld 

                                                                                         in een 85-tal  verhaalstaferelen, op basis van 

 Tekening : Peter Audenaert, met assistentie  een draaiboek daartoe van de Asseneedse 

         van Lut Cocquyt  en Tony Geys       erfgoedkring vzw HALLEKIN.  De tekeningen 

                                                                                         worden  geborduurd op een linnen  doek : Vlaams 

linnen, geproduceerd én geschonken door  de grootste Vlaamse linnenweverij  LIBECO nv uit het 

West-Vlaamse Meulebeke (2),  en dit  door  meerdere borduursters uit binnen-  en buitenland.   

Het wandtapijt zal een totale lengte hebben van ongeveer 100  meter, en een hoogte van 90 cm. 

                           Diederic van Assenede (omstreeks het jaar 1260) in “Floris ende Blancefloer” : 

Hets al van ener ghestadegher minnen, 

Beide van bliscapen ende van rouwen. 

 Nu merct, ghi heren ende ghi vrouwen, 

Dies heeft die minne vremden zede 

Dat haer die rouwe volghet mede. 
 

Vertaling (3) :          Het gaat over een standvastige liefde 

                                 Over vreugde, maar ook over verdriet.  

                                 Let goed op, Dames en Heren, 

                                 De liefde heeft de eigenschap   

                                 dat ze gepaard gaat met smart. 
         (1) Middelnederlands 

            (2) LIBECO : klikken op het LIBECO-zegel op de homepagina van deze website:  

                                     https://www.libecohomestores.eu/nl/?gclid=CJvP3__i29ICFXAA0wodeKUOuw       
            (3) Vertaling door Neerlandica Dr. Ingrid Biesheuvel, zie : www.dbnl.org 

https://www.libecohomestores.eu/nl/?gclid=CJvP3__i29ICFXAA0wodeKUOuw
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               Peter Audenaert                    Lut Cocquyt                                     Tony Geys 

                       Tekenaar                            Illustrator                                       Illustrator 

De tekening voor het titeltafereel voor het wandtapijt “TAPIJT VAN ASSENEDE. TAPIJT VAN 

FLORIS ENDE BLANCEFLOER” is geïnspireerd op een bekend 13-eeuws Manesse-miniatuur.  

In de “tekeningen van vandaag” willen we ook pedagogisch alluderen aan de literair-

historische context.  

Naast de geliefden, de wapenschilden van Vlaanderen (Diederic van Assenede) en van 

Frankrijk (Robert d’Orbigny, auteur van het 12°-eeuwse Floire et Blancheflor);  de 

Kruistochten (oosterse verhaalsthemas);  en de stille moraal van het verhaal : (a) met het 

woord kom je verder dan met het zwaard &  (b) in het bijzonder : de verstrengeling der 

bloemen  : Amor omnia vincit :  ware liefde overwint alle moeilijkheden.  

                  De rode roos staat voor FLORIS en de witte lelie voor BLANCEFLOER. 
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Nancy Van Hijfte (Watervliet) borduurde  393 uren aan dit tapijttafereel. 
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            Christine Verpaele (Assenede)                                              Nancy Van Hijfte (Watervliet) 
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Diederic van Assenede (Dirkin van Hasnede) schrijft het liefdesgedicht  

Floris ende Blancefloer 

                     

                                    Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

Robert d’Orbigny  (omstreeks het jaar 1150) in zijn gedicht  Floire et Blancheflor :  

Se mon conte voles entendre 

molt i porres damors aprendre 

çou est du roi Flore lenfant 

et de Blanceflor le vaillant 

Vertaling :  Als je naar mijn gedicht wilt luisteren 

                    kun je veel leren over de liefde 

                    tussen kroonprins Floris en de 

                    beeldschone Blancefloer 

De Duitse dichter Konrad Fleck dichtte rond het jaar 1220 een 8.006 verzen tellend gedicht Flore und 

Blanscheflur; hij vermeldde daarbij de (verduitste) naam van de auteur van het 12°-eeuwse Franse originele 

gedicht Floire et Blancheflor op basis waarvan hij zijn Duitse versie realiseerde : Ruoprecht von Orbênt.  
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Professor Jean-Luc Leclanche (emeritus Université de Limoges, Frankrijk) vertaalde deze naam in zijn 

doctoraal proefschrift dd. 14 mei 1977 aan de Sorbonne (Paris IV) als/naar : Robert d’Orbigny.  

Prof. em. Dr. Jozef Janssens, Vlaams Middelneerlandicus,  (Universiteit KUBrussel) beschouwt Robert 

d’Orbigny als de authentieke auteur van  het 12°-eeuwse Floire et Blancheflor (3.348 verzen) , op basis 

waarvan Diederic van Assenede 750 jaar geleden zijn gedicht Floris ende Blancefloer  (3.974 verzen) schreef. 

De Vlaming Diederic van Assenede begint zijn Vlaamse (Dietse) bewerking (3.974 verzen)  medio de 13° 

eeuw  “Floris ende Blancefloer” als volgt: 

Nu hoert na mi, ic sal beghinnen 

ene aventure tellen van minnen 

.. 

Hets worden herde te sure 

Van Assenede Diederike 

Dien seldijs danken ghemeenlike 

Dat hijt uten Walsche heeft ghedicht 

Ende verstandelike in Dietsche bericht 

den ghenen diet walsche niet en connen 
Vertaling :  

Luister naar mij, ik ga U 

een liefdesverhaal  vertellen 

Het was een hele klus voor 

Diederic van Assenede 

Die jullie dankbaar mogen zijn 

Dat hij het uit het Frans heeft gedicht 

in begrijpelijk ‘Diets’ (Vlaams) 

voor zij die geen Frans kennen 

In Diederic’s boekenkast staan boeken waarop het liefdesverhaal  mede is gebaseerd, w.o. de 2.000 jaar 

oude “ARS AMANDI” (minnekunst en minnewijsheden) van de Romeinse dichter OVIDIUS. 

Diederic was beroepshalve  ook belastingontvanger; zijn belastingrol noemde “De Brieven van Hasnede” : in 

de oude archieven “Bries de Hasnede” genoemd en na hem de “Brieven van de Vier Ambachten” genoemd; 

zijn administratieve stukken worden bewaard in een couffre met sloten, zoals toen de gewoonte was.              

Voor de omzetting van de 13°-eeuwse verzen naar het AN baseren we ons op de vertaling 

van de hand van neerlandica Dr. Ingrid Biesheuvel dd. 2001, te raadplegen op de website 

van de digitale bibliotheek der Nederlandse letteren : www.dbnl.org; onder “auteurs”, 

klikken op Biesheuvel Ingrid (1951) : Floris ende Blancefloer 2001 1° druk 

http://www.dbnl.org/tekst/asse008flor04_01/ 

De 750 jaar oude Middelnederlandse tekst is ook te lezen op : 

www.dbnl.org/tekst/asse008flor01_01/asse008flor01_01_0001.php                       
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                                                            Tekeningen Peter Audenaert (Assenede) 

 

                     

           Marie-Rose DEWIL, links, (Tervuren), echtgenote        De  door Marie-Rose geborduurde “zegels”   

           professor  Dr. Jozef Janssens borduurt dit           van de Vlaamse Graven ten tijde van Diederic : 

           tafereel                                                                        Margaretha van Constantinopel en haar 

                                                                                                  zoon Gwijde Van Dampierre; ze  komen aan 

                                                                                                  dit geborduurde doek  te hangen en  werden 

                                                                                                  op   23/10/15 reeds tentoongesteld 

                                                                                                  in de kerk te ASSENEDE 
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                   Marie-Roze DEWIL (Tervuren), echtgenote Professor, emeritus, Dr. Jozef Janssens 

                                                                                                                       

                    Professor Dr. Jozef Janssens toetst de ontwerptekeningen  voor het “Tapijt van 

                                                   Assenede” op hun historische  validiteit. 

Professor  Dr.  Jozef Janssens (emeritus Universiteit  KUBrussel, literatuur- en cultuurhistoricus) 

realiseerde “het intellectuele chassis” voor het project 750 Jaar Floris ende Blancefloer van Diederic van 

Assenede: de Davidsfondspublicatie (okt. 2015)  256 blz. : 

Floris ende Blancefloer van Diederic van Assenede. Liefde in het graafschap  Vlaanderen 

van de dertiende eeuw : 
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            De inhoudsopgave  van deze publicatie is te lezen op www.tapijtvanassenede.be      

onder PUBLICATIE : Inhoudsopgave. 
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Minne en mach ghene cracht wederstaen 

                    
                                         Vertaling :    Niets kan weerstaan aan de liefde 

                                                        Dat zei Diederic die dit verhaal uit het Frans 

                                                                          naar het Diets dichtte                     

                        Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

                                Diederic van Assenede rond het jaar 1260 in “Floris ende Blancefloer” : 

Daer zijn vele die dat segghen  

Vanden ghenen, die haer herte legghen 

Soe ghestadelike an die minne, 

Dat hem comt van dommen zinne; 

Dat selen wi over loghen houden. 

Wi hebben ghehoort van Ysouden, 

Hoe si minde haers mans neve Trustam, 

Ende hoe Parijs minde Helenam 

Ende van anderen vele niemaren, 

Die hoversch ende natuerlic waren.. 
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Minne en mach ghene cracht wederstaan 

Si en doet dat haer becomt te doene 

Dat seide Diederic die dese aventure 

in Dietsche uten den Walsche vant 

Vertaling: 

Er wordt vaak beweerd 

dat mensen die zich zo volledig 

aan de liefde overgeven, dom zijn. 

Dat houden wij voor leugenpraat. 

We hebben gehoord van Isolde, hoe ze Tristan 

de neef van haar man, beminde 

en hoe Paris Helena beminde, 

die beiden hoofs en rechtschapen waren; 

en van nog veel meer andere opzienbarende gevallen. 

Niets kan weerstaan aan de liefde; 

ze doet wat ze moet doen 

Dat zei Diederic die dit verhaal 

uit het Frans naar het Nederlands vertaalde. 

 

Borduurster Maryse Boudard (Valenciennes, France) 

Présidente Association généalogique Flandre-Hainaut 
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        Maryse Boudard                                Annie De Smet         Maryse Boudard 
                                                                                                           Présidente Association généalogique Flandre-Hainaut 

 

           Annie De Smet, voorzitter “Tapijt -werkgroep”, overhandigt : wol, linnen, borduurtafel en 

           gekleurde tekening(en) aan borduurster Mevrouw Maryse BOUDARD (Valenciennes, France). 

                      Het originele 12°-eeuwse gedicht is van Franse origine : Floire et Blancheflor.                      
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                       De Saraceense koning FENUS plant een rooftocht 

                           

                                     Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

Diederic van Assenede (omstreeks het jaar 1260) in Floris ende Blancefloer:  

Wi vinden ghescreven, als ghi selt horen, 

Dat bi ouden tieden hier te voren 

een heyden coninc uut Spaengen quam, 

Fenus dies conincs name was. 

.. 

Te scepe quam hi met vele lieden 

Als hem zijn vroede man rieden 

Vertaling :  We vinden het geschreven, zoals ge zult horen, 

                     dat  vroeger, lang geleden, 

                     er een heidens Koning uit Spanje kwam; hij noemde FENUS 

                     Hij kwam per schip met veel manschappen 

                     zoals zijn raadgevers hem  hadden aangeraden 

PS : Robert d’Orbigny ( omstreeks het jaar 1150) spreekt in zijn “Floire et Blancheflor” als reisdoel over 

Galicië.  

Uns rois estoit issus d’Espaigne; 

de chevaliers ot grand compaigne. 
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O sa nef ot la mer passee, 

en Galisse fu arivee 

Felis ot non, si fu paiiens. 

Vertaling:    Er was eens een Koning uit Spanje 

                    die op rooftocht was met een grote groep ridders. 

                    Na een zeereis per boot 

                    landde hij in Galicië. 

                    FELIS was zijn naam; hij was heiden.    

                  ‘Dirkin van Hasnede’, honderd jaar later,  spreekt als landingsplaats over een  zandige  

                   (zuidelijke)  kust (vermoedelijk bedoeld : Frankrijk). 

                
                                                                                Borduursters 

                v.l.n.r.:  Nellie De Kraker(Zaamslag, Ndl.)                       Anny Steyaert (Ertvelde) 

                     en Erna Ranschaert (Sas van Gent, Ndl.                     en  Yvette Stals (Zelzate) 

                                   Annemarie De Scheemaeker (Oosteeklo)  borduurt de teksten. 

 

PS: Nellie de Kraker is de echtgenote van Dr. Adri de Kraker, die een hoofdstuk schreef in voornoemde 

       publicatie omtrent de historische geografie van de streek ten tijde van Diederic van Assenede 
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Tekenaar  Peter Audenaert (Assenede)  en borduurster Erna Ranschaert (Sas van Gent, Zeeuws-Vlaanderen, Nederland) 
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           De Saraceense  Koning FENUS scheept in voor een rooftocht   

                                                   (afgewerkt doek) 

 
Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

                          

Diederic van Assenede (rond het jaar 1260) in Floris ende Blancefloer: 

 

“Te scepe quam hi met vele lieden,  

als hem zijn vroede man rieden.  

Hi sciere meerde an een sant  

en ghinc op inder kerstinen lant”,                                     

Vertaling : Hij ging scheep met veel volk,  

                   zoals zijn raadsmannen hem hadden aangeraden.  

                   Spoedig meerde hij het schip aan een zandige kust,  

                   en zette voet in christelijk land.   

Robert d’Orbigny  (in het jaar 1150) in Floire et Blancheflor  :  

 

                                       “O sa nef ot la mer passee,  

                                        en Galisse fut arivee »  

                   Vertaling :  Via een boot over  zee, landde hij in Galicië. 
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Christine Verpaele (rechts) borduurde dit lang wandtapijt-tafereel; ze werkte er 860 uur aan 

gedurende acht maanden (juli 2015-februari 2016). 
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                                                       Borduurster Christine Verpaele (Assenede)               
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        Koning FENUS valt het Christelijk land binnen (afgewerkt doek) 

                               
                                  Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

Diederic van Assenede (rond het jaar 1260) in Floris ende Blancefloer  :  

Roof ende brant dedi stichten 

 Die mure breken, die borghe slichten 

 Cloesters, monstre ende gods huus,  

dede testoren die coninc Fenus. 

Vertaling :     Hij roofde en stichtte brand. 

                      Hij slechtte gebouwen en burchten. 

                      Kloosters, abdijen en kerken 

                      werden verwoest door  Koning Fenus. 

                                                    

Anne  De Mulder (Boekhoute)  borduurde dit tafereel, waaraan ze 381 uren borduurde 
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                  Anne De Mulder   (Boekhoute)                                                Guido Lemaire (Boekhoute) 

Anne De Mulder heeft 381 uur geborduurd aan dit tafereel. Ze begon op 21 juni 2015 en beëindigde het 

borduurwerk op 16 december 2015; ze borduurde gedurende 110 dagen. Op 18 september begon ze het 

borduurwerk aan het kleed in “zandsteek” of “mosjes”; op 28 november was het kleed geborduurd : 74 

uur borduurwerk aan het kleed. 

Dhr. Guido LEMAIRE  uit  Boekhoute (Oost-Vlaanderen),  echtgenoot  van  Mevrouw  

Anne  De Mulder, zorgt bij onderhavig project voor : 

1° de verlichting in het borduurlokaal aan de Hollekenstraat 5 9960  Assenede; 

2° Guido maakt alle borduurtafels die ter beschikking gesteld worden van de borduursters,  

     zowel de borduursters die borduren in het borduurlokaal aan de  Hollekenstraat te  

     Assenede, als de borduursters die thuis borduren of borduren in groep buiten Assenede; 

3° Guido maakt de flight-cases voor de berging en het transport van de geborduurde  

     doeken en hun bijbehoren  

4° Guido stuurt de ontwikkelingen aan voor de realisatie van de tentoonstellingsinfrastructuur voor dit 

     lange wandtapijt;  

Guido Lemaire zorgde tevens voor de geluids- en verlichtingsinfrastructuur op 23/10/2015 in de KERK te 

9960 Assenede bij de voorstelling van (a)  de DF-jubileumpublicatie “Floris ende Blancefloer van Diederic 

van Assenede. Liefde in het Graafschap Vlaanderen van de 13° eeuw” o.l.v. Prof Jozef Janssens, en (b) de 

eerste officiële borduursteek voor het “Tapijt van Assenede. Tapijt van Floris ende Blancefloer”.  
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                                                                      Dhr. Guido Lemaire 
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                De Franse graaf-pelgrim gedood (afgewerkt doek) 

 
                                  Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

 Diederic van Assenede (rond het jaar 1260) in Floris ende Blancefloer: 

 Man ende wijf si al versloeghen, 

 haren roof si te scepe droeghen. 

Daer was oec een Fransoys mede,  

die grave was ende van edelen gheslachte.  

Om dat hi hem weerde met crachte,  

en wilden die Torke niet leven laten. 

Vertaling : Ze doodden  alle mannen en vrouwen, 

 en brachten hun buit naar de schepen. 

Daar was ook (onder de pelgrims) een Franse graaf van hoge geboorte.  

Omdat hij fel weerstand bood,  

lieten de Saracenen hem niet in leven. 

Robert d’Orbigny (rond het jaar 1150) in Floire et Blancheflor:  

une soie fille i menoit 

Li chevaliers le vaut deffendre 

de lui ne caut a aus vif prendre, 

ains l’ocïent, sel laissent mort 

et sa fille mainent au port 
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Vertaling : .. hij (de Franse edele) had zijn dochter bij 

Hij wilde haar verdedigen 

               Ze hadden haar maar levend te vangen 

ze sloegen hem (haar vader) neer en lieten hem voor dood achter 

en ze voerden zijn dochter naar de haven 

 

           

            Dit tafereel werd geborduurd door (zittend v.l.n.r.) Beila Soto Hernandez,  

Angéle Genbrugge; (staand v.l.n.r.) Linda  De Scheemacker, Trees Heye; allen van Ertvelde 
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           Moeder van Blancefloer gevangen genomen(afgewerkt doek) 

                            
                                         Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

Diederic van Assenede (rond het jaar 1260) in Floris ende Blancefloer:  

Ene zijn dochter hi met hem hadde brocht   

Si sach verslaen haren vader  

 si namen haer selven doe 

ende voerdense wenende ende claghende sere 

voor den coninc haren here 

Als hise sach..seide hi dat hise .. voeren soude 

Vertaling :  (De Graaf) had een van zijn dochters bij.  

                     Zij zag haar vader doodslaan 

                     ze namen haar toen mee  

                     en brachten ze wenend en weeklagend  

                     voor hun heer de Koning.  

                     Als hij (de Koning) haar zag, zei hij dat hij haar zou meenemen.. 

 

De vader (graaf in het Nederlands; de ridder – ‘chevalier’ in het Frans)  moest sterven omdat hij 

(Franse tekst 12° eeuw; Robert d’Orbigny in Floire et Blancheflor)  :  

              (Vers 101)  li chevaliers le vaut deffendre  : zijn dochter wilde verdedigen. 
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                   Borduursters vlnr : Diane Van Ootegem (Assenede); Annie De Smet (Bassevelde) 
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Zittend, vrnl. : Annie De Smet (Bassevelde) 197 borduur-uren en Diane van Ootegem (Assenede) 205 

borduururen (totaal : 402 borduur-uren)  borduurden dit tafereel 

Staand, leidend team : v.l.n.r. : Lieve De Zutter (Ertvelde), Annie De Smet (Assenede), en Renée  Gerits 

(Assenede) 
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Blancefloers moeder weggevoerd naar Toledo (afgewerkt doek) 

                                                

                                                 Tekening Peter Audenaert Assenede. 

Diederic van Assenede (rond het jaar 1260) in Floris ende Blancefloer  :  

Sie hadden ghewonnen herde vele 

ende voeren wech met vollen zele 

ende worden in corter stont gheset 

in Spaengen indie haven van Tolet 

           Vertaling : Ze hadden veel buit gemaakt en vertrokken met volle zeilen. 

                               Spoedig bereikten ze de haven van Toledo in Spanje.                     

                                    

Borduursters v.l.n.r.   : Bea De Nocker (46 uur) Assenede , Lut van Laere (94 uur) Oosteeklo,  en Annemarie De Scheemaecker 

(87 uur) Oosteeklo borduurden samen  227 uren aan dit tafereel;  

aanvang 14/7/2015 tot 24/12/2015 
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                Terugkeer van de rooftocht naar Toledo (afgewerkt) 

                  

                  Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

                        Diederic van Assenede (rond het jaar 1260) in Floris ende Blancefloer: 

 

                                                Ende worden in corter stont gheset 

                                                In Spaengen indie haven van Tolet 

                                                Die niemare liep voren indie poort: 

                                                Die ierst ghevreischt, hi tellet voort. 

                                                Dus maket deen den andren cont, 

                                                dattie coninc waer comen ghesont 

                                                ende alle die waren inde vaert 

Vertaling: Ze arriveerden spoedig in de haven van Toledo. 

                   In de stad liep het nieuws van hun wederkomst  hen vooruit, 

                   Wie het nieuws  eerst hoorde vertelde het verder 

                   dat de Koning en allen die met hem uitvaarden  

                   gezond en wel terug gekomen waren.                                     
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Zittend v.l.n.r.: borduursters : Erna De Sy (Ertvelde) en Bernadette Lagrou (Ertvelde) 

Staand v.l.n.r. : Renée Gerits, borduurcoordinator (Assenede) en Lieve De Zutter, borduurspecialiste 

(Ertvelde) 
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                   V.l.n.r. : Borduursters  Veronique Audenaert (Assenede), Greet Verpaele (Ertvelde) 
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Gravin wordt kamermeisje  van de Koningin (afgewerkt doek) 

 

                                        

                                      Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

Diederic  van Assenede ( rond het jaar 1260) in Floris ende Blancefloer :  

Doen nam hi herde hovesschelike 

Bider hant die ghevanghen vrouwe, 

Die int herte droech groten rouwe, 

Dat mochtmen wel an haer bekinnen 

Die ghaf hi te deele der coninginne 

Diese alte hant inde camere dede 

Ende gaf haer orlof haren zede 

Te houden ende die selve wet, 

Dien den kerstinen lieden was gheset 

Vertaling:  Toen nam hij (Koning FENUS)  op hoofse wijze de gevangen vrouw  

                   (Blancefloer’s moeder) die  grote droefheid kende - dat was goed   

                    aan haar te zien- bij de hand; 

                    Hij  gaf haar als deel in de buit aan de Koningin 

                    die haar onmiddellijk naar haar eigen (vrouwen)vertrekken leidde 

                    en ze (de Koningin) gaf haar (Blancefloer’s moeder) de toelating 

                    te leven volgens haar eigen christelijke leefwijze 
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Robert d’Orbigny in Floire et Blancheflor (rond het jaar 1150): 

O li sovent jue et parole 

et françois aprent de s’escole. 

La mescine ert cortoise et prous, 

molt se faisoit amer a tous. 

La roïne molt bien servoit 

comme cele qui sage estoit 

Vertaling : 

(De koningin) hield ervan om zich met haar (Blancefloer’s moeder) 

te vermaken en met haar te babbelen 

en leerde van haar Frans te spreken. 

De jonge vrouw (Blancefloer’s moeder) was hoofs en gedienstig 

en maakte zich daardoor geliefd bij iedereen. 

Ze diende de Koningin op gepaste wijze 

en was daartoe zeer geschikt. 
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                      Borduursters :  v.l.n.r. Myriam BUN (Wachtebeke) en Irma LOS (Boekhoute).  

                                  Tekst op het paneel  : Annemarie De Scheemaecker (Oosteeklo) 
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                           Irma LOS          Annie De Smet        Lieve De Zutter                    Myriam Bun 

                  
              Renée Gerits (Assenede)      Myriam Bun  (Wachtebeke)       Irma Los (Boekhoute) 
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Twee zwangere vrouwen 

    

   Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

                  Reeds bij haar gevangenneming was Blancefloer’s moeder zwanger  : 

                         Diederic van Assenede(rond het jaar 1260) in Floris ende Blancefloer:  

 

                                                      Haer man hadse ghelaten met kinde 

                                                      Daer hi was inden stride bleven dood 

                                         Vertaling : Ze was in verwachting van haar man  

                                                            die gesneuveld was in de strijd  
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Robert d’ Orbigny (rond het jaar 1150) in Floire et Blancheflor :   

 

                              por son ami qui mors estoit ..: vanwege haar overleden  geliefde    

                              MS A : de cui remese ençainte estoit : van wie ze zwanger was 

                              MS B : de cui ou ventre enfant avoit : van wie ze een kind in haar buik 

                                                                                                   droeg 

Diederic van Assenede (rond het jaar 1260) in Floris ende Blancefloer:   

Daer wart die coninginne gheware 

An haer ghelaet, an haer ghebare, 

..metten handen ten lanken reiken 

Dat si met kinde was bevaen. 

Vertaling : Toen zag de Koningin, zowel aan haar gelaat als aan haar doen.. 

                    (want) ze (Blancefloer’s moeder) voelde toen (soms) naar haar lenden 

                    dat ze zwanger was 

Die vrouwe seide dier ghelike 

Dat si vanden selven stonden 

Hadde kint gedraghen .. 

Vertaling :  Toen zei de Koningin op haar beurt 

                     Dat zij ook al even lang 

                     zwanger was  
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Borduursters : v.l.n.r. Trees Coens (Assenede) en Francine De Weweire (Assenede).  

Annemarie De Scheemaecker (Oosteeklo)  en Lut Van Laere (Oosteeklo) borduurden mee aan de rand en  

de tekst. Boven-rechts : borduurster Jacinta Kieboom (Assenede) 
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                           De Koningin bevalt van FLORIS (Afgewerkt) 

    

                  Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

Diederic van Assenede( rond het jaar 1260) in Floris ende Blancefloer : 

Die tijt leed also God woude, 

Dattie coninginne ghenesen soude 

Entie termt volcomen was. 

Eens Palmen sondaechs si ghenas 

Van enen sconen knapeline 

Vertaling :  De tijd was gekomen, zoals God het wilde, 

                     Dat de Koningin zou bevallen 

                     Want  haar zwangerschap was voldragen. 

                     Op Palmzondag beviel ze van een mooi jongetje.   
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Borduursters : vlnr  Liliane Tielen (Watervliet), Christiane De Kesel (Assenede), en Cecile Van de Voorde 

(Assenede). Staand-links : borduurcoordinator Renée Geerits (Assenede)     
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                                      Geboorte van BLANCEFLOER    

                                         

                                                                  Tekening Peter Audenaert (Assenede) 
                                    Borduursters : Lucia Van Mosselvelde (Assenede) en Lut Cocquyt (Assenede) 

Diederic van Assenede (rond het jaar 1260) in Floris ende Blancefloer :  

Dies selves daghes ghenas van kinde 

Die ghevangen vrouwe, alsict bescreven vinde, 

Ende brachte inde werelt een maghedijn 

Doe dedem hebben die moeder sijn 

Na onse wet zijn kerstenhede; 

Blancefloer zijt heten dede 

Vertaling :  Dezelfde dag, zoals ik het gelezen heb, beviel de 

                    gevangen vrouw  van een kind, 

                    Ze bracht een meisje ter wereld, 

                    Haar moeder liet haar christelijk dopen, 

                    En noemde haar Blancefloer   
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                                                     Borduurster (zittend) : Lut Cocquyt (Assenede)    

                      FEMMA is een Vlaamse vrouwenorganisatie  met 60.000 leden in 750 afdelingen  

             Voorzitter FEMMA-Assenede Rita De Sloover, lesgeefster ‘naaien’ bij FEMMA, assisteert  

                                            en  adviseert  bij multiple naaiopdrachten van het project.      

                    
                                           Rita De Sloover (Assenede)         Annie De Smet (Assenede) 



Pagina 66 van 260 
 

66 -  Stand der borduurwerken voor het wandtapijt :  “Tapijt van Assenede. Tapijt van Floris ende 

           Blancefloer”. Borduurwerk naar het 750 jaar oude  liefdesgedicht van Diederic van Assenede  
 

 

 



Pagina 67 van 260 
 

67 -  Stand der borduurwerken voor het wandtapijt :  “Tapijt van Assenede. Tapijt van Floris ende 

           Blancefloer”. Borduurwerk naar het 750 jaar oude  liefdesgedicht van Diederic van Assenede  
 

 

Borduursters v.l.n.r. Lucia Van Mosselvelde (Assenede) en Lut Cocquyt (Assenede)

 
Borduurster Lucia Van Mosselvelde (Assenede) 
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 Blancefloer’s moeder zorgt voor beide kinderen: 

         kroonprins FLORIS en haar eigen dochter                          

                                     

                                        Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

Diederic van Assenede (rond het jaar 1260) in Floris ende Blancefloer : 

 Nu hadde die kersten die kinder beide; 

       Daer toe hadsi goede ghereide 

In allen tiden spade ende vroe 

Ende dede, dat hem behoorde daer toe: 

Te tide slapen, te tide waken, 

Te tide haer bad ende bedde maken. 

Vertaling :  Zo had de christenvrouw de beide kinderen onder haar hoede. 

                     Ze was daarvoor dag en nacht in de weer, 

                     en deed,  zoals het paste, hen tijdig naar bed, deed ze op tijd opstaan, 

                     deed ze in hun bad en maakte hun bedjes op. 
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Robert D’Orbigny (rond het  jaar 1150) in Floire et Blancheflor : 

Livré l’(Floris) ont a la damoisele, 

por çou qu’ele estoit sage et bele, 

a norrir et a maistroier. 

El le nouri molt gentement 

et garda ententivement 

plus que sa fille, et ne savoit 

le quel de deus plus cier avoit. 

Vertaling : 

Ze (de Koning en de Koningin) vertrouwden 

hem (Floris) toe aan de jonge vrouw (de moeder van Blancefloer) 

want ze was mooi en verstandig, 

en dit zowel voor zijn voeding als zijn opvoeding. 

Ze (Blancefloers moeder) voedde hem met 

veel liefde en paste goed op hem, zelfs beter 

dan op haar eigen dochter; ze kon zelfs  niet  

zeggen op wie van beide ze best lette. 
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De handwerkgroep van KVLV-Ursel (Oost-Vlaanderen) borduurde 

 400 uur aan dit doek. Vlnr: Borduursters Lefevre Christine(Knesselare) , Tanghe 

 Denise (Knesselare),  en  Van den Hende Erna (Ursel) komen het afgewerkt doek presenteren. 

                                     
                   Borduursters  v.l.n.r. : Leentje De Baets (Maldegem), Erna Van den Hende (Ursel)  

                                                               en Patricia Roelandts (Knesselare) 
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              Borduursters v.l.n.r.:  Erna Van den Hende (Ursel), Marie-Christine Lefevre (Knesselare) 

                                                       en Denise Thanghe  (Knesselare) 

KVLV :  Voornoemde vijf borduursters zijn lid van de handwerkclub van KVLV-URSEL (Oost-Vlaanderen). 

KVLV is een Vlaamse vrouwenvereniging met 92.000 leden in 900 lokale afdelingen. 

Onze borduurspecialiste Lieve De Zutter was jarenlang lesgeefster bij KVLV. 

De voorzitter van de Tapijtwerkgroep Annie De Smet (Assenede) is al jarenlang bestuurslid KVLV-

Assenede. 
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     Beeldmooie kinderen  

                                                     

 

                Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

                Diederic van Assenede(rond het jaar 1260) in Floris ende Blancefloer :  

    Doe waren die kinder beide gheboren 

                                        Daer ghi daventure of selt horen (1) 

                                         .. 

                                        Die kinder waren beide so scone 

                                        datmen daer no in gheen lant 

                                        soe scone twee kinder noit en vant 

Vertaling :  Toen waren de beide kinderen geboren 

                     waarvan ge het (liefdes) avontuur zult horen 

                     … 

                     Die kinderen waren beiden zo beeldmooi 

                     Dat men nergens ten lande 

                     ooit nog zo’n twee schone kinderen had gezien   

(1) : “horen” : dus horen voorlezen  
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Robert d’Orbigny rond het jaar 1150 in Floire et Blancheflor (vers 196): 

..li enfant molt furent bel et gant en grant. 

De lor aé en nule terre 

plus biaus enfans n’esteüst querre. 

Vertaling : Het waren mooie kinderen, lief en groot 

                   Nergens op de wereld 

                   waren schonere kinderen te vinden.                      
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                                                      Borduurster Hilde  Van Herck (Schilde)  

                                         

              Vlnr : Annie De Smet (Assenede), Hilde Van Herck (Schilde), Renée Gerits (Assenede)     
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                                                                   Borduurster Hilde Van Herck (Schilde)                                                    
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                                                                      Verliefde kinderen 

                         

                        Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

Diederic van Assenede (rond het jaar 1260)  in Floris ende Blancefloer: 

 Eer si tharen vijf jaren quamen, 

Die minne scootse int herte richte 

Ende wondese soe met enen schichte 

Vertaling :  Nog voor ze vijf jaar oud waren 

                     raakte de liefde hen recht in het hart 

                     en verwonde hen met een pijl  

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 

Vertaling :  Terwijl ze samen in bad gingen 

                     keken ze elkaar zeer liefelijk aan 

                     en ze kusten elkaar toen ze samen 

                     nog in de wieg lagen 

Ter minnen hadden si goede stade.  

Si waren beide van enen rade. 

Van ere scoenheit, van enen sinne, 

Ende even gestadech an die minne 

Vertaling :  Ze hadden de gelegenheid elkaar te beminnen. 

                     Ze waren als twee handen op een buik. 

                     Ze waren beide wondermooi en eensgezind 

                     en trouw aan elkaar.         
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                                               Zes borduursters borduren aan dit ‘breed’ tafereel 

               

              Borduursters vooraan : v.l.n.r. Claudine Scheir (Assenede), Paula Van Staveren (Boekhoute),  

              Irène Van Vooren (Zelzate) 
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           V.l.n.r. : Borduursters Marie-Christine De Bock (Assenede), Paula Van Staveren (Boekhoute) 

                           en Irène Van Vooren  (Zelzate) 

                   

Borduursters v.l.n.r. : Bea De Nocker (Assenede), Monique Van de Weghe (Assenede) 

 en Irène  Van Vooren  (Zelzate)  
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Vlnr : Monique Van de Weghe (Assenede), Bea De Nocker (Assenede), borduurspecialiste Lieve De Zutter 

(Ertvelde), Irène Van Vooren (Zelzate) 
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                            FLORIS naar school (afgewerkt) 

                                   

                                    Tekening Peter Audenaert (Assenede)                  

 Diederic van Assenede( rond het jaar 1260) in Floris ende Blancefloer:  

Als die coninc hadde vernomen, 

Dat sijn kint soe verre was comen, 

Dat het mochte ter scole ghaen 

Ende lettren kennen ende verstaen 

Riep hi te hem sinen zone 

“Minne”, seit hi, “ic sal di ter scolen doen”. 

Floris bedroefde herde zijn moet 

“Soete heere”, seit hi,” en mach niet wesen: 

Ic sal moghen scriven no lesen 

No der leringhen niet verstaen 

Ghi en doet Blancefloere met mi gaen” 

Vertaling:  Toen de Koning vaststelde 

                    Dat zijn zoon zo ver was gekomen 

                    Dat hij naar school kon gaan 

                    om te leren lezen en schrijven 

                    riep hij hem bij zich. 
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“Lieve zoon”, zei hij “ik ga je naar school sturen”  

                    Floris werd onmiddellijk zeer droef; 

“Lieve vader” zei hij “dat zal niet gaan 

  ik zal  nooit kunnen leren schrijven, noch lezen 

 en ik zal  van de lessen niets verstaan, 

   tenzij ge Blancefloer met mij laat meegaan”. 
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Borduursters v.l.n.r.  : Gon Pittevils (Boortmeerbeek), Hilde Mousky (Winksele), Lieve Gythiel 

(Boortmeerbeek) hebben rond de 370 uur geborduurd aan hun tafereel 

 

 V.l.n.r. : Renée Gerits (Assenede);  Lieve Gythiel (Boortmeerbeek); Annie De Smet (Assenede) 

                 Gon Pittevils ( Boortmeerbeek) en Hilde Mousky (Winksele) 
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           Renée Gerits            Lieve Gythiel      Hilde Mousky          Gon Pittevils            Annie De Smet        Lieve De Zutter 
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Floris en Blancefloer  

verliefd van in hun kindertijd (afgewerkt doek) 

                              

                              Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

Diederic van Assenede ( rond het jaar 1260) in Floris ende Blancefloer : 

 Men dedese ter scolen, ende si leerden; 

Si ghingen te gader ende si keerden. 

Van harre ouden, van haren daghen 

Consten si van minnen, die si plaghen, 

Menighen raet ende vele treken. 

Si ghingen ter scole gestadelike 

Si onder minden hem verholenlike. 

Vertaling :    Men stuurde hen naar school, om te leren. 

                    Ze gingen samen door en keerden samen terug. 

                    Door hun liefde, en voor hun leeftijd, waren ze goed op  

                    de hoogte van de lessen van de liefde en van haar streken. 

                    Ze gingen trouw naar school en beminden mekaar in stilte. 
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          Robert d’ Orbigny omstreeks het jaar 1150 in Floire et Blancheflor : 

 

                          Livres lisoient paienors 

                          u ooient parler d’amors. 

                         En çou forment se delitoient, 

                         es engiens d’amor qu’il trovoient. 

                         Cius lires les fist molt haster 

                         en autre sens d’aus entramer 

                         que de l’amor de noureture 

                         qui lor avoit esté a cure. 

                        Ensamble lisent et aprendent, 

                        a la joie d’amor entendent. 

                        Quant il repairent de l’escole, 

                        li uns baise l’autre et acole. 

                        Ensamble vont, ensamble vienent, 

                        et lor joie d’amor maintienent. 

 

                       Vertaling : 

                                                    Ze lazen heidense (1) boeken 

                                                waarin ze hoorden spreken over de liefde. 

                                                Wat ze leuk vonden, was de lectuur 

                                                over de listen van de liefde. 

                                                Dank zij deze lectuur begonnen ze mekaar 

                                                lief te hebben op een andere manier dan  

                                                hun kinderliefde tot nu. 

                                                Ze lazen en studeerden tezamen,  

                                                en leerden veel over de liefde. 

                                                Wanneer ze terugkwamen van school  

                                                kusten ze en omarmden ze mekaar.  

                                                Ze waren onafscheidelijk 

                                                en genoten van hun verliefdheid.  

 

                                                           

(1) : “Heiden” in de betekenis van “antieke auteurs”: uit de pre-christelijke periode; dus zonder enige 

    negatieve connotatie. Bedoeld hier is o.a. het werk van Publius Ovidius Naso (43 BC-17 na Chr.): 

    “Ars Amandi” : de kunst van het beminnen. 
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Borduurster : Lucia Van Mosselvelde (Assenede)  borduurde 291 uur aan het figuratief deel  

en aan de helft van het tekstgedeelte van dit doek. Annemarie De Scheemaecker (Oosteeklo)  

borduurde de rest van het tekstgedeelte : 16 uren.                  

 



Pagina 93 van 260 
 

93 -  Stand der borduurwerken voor het wandtapijt :  “Tapijt van Assenede. Tapijt van Floris ende 

           Blancefloer”. Borduurwerk naar het 750 jaar oude  liefdesgedicht van Diederic van Assenede  
 

                                            De  Koning is op de hoogte van hun liefde 

                                        

                                Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

Diederic van Assenede(rond het  jaar 1260) in Floris ende Blancefloer: 

 ..ende der minnen so lange geplogen, 

Dattie niemare was gevlogen 

Ende ment seide openbare. 

Tierst dattie coninc die niemare 

Ghevreeschte, dat Floris sijn kint 

Blancefloere so hadde gemint, 

Dat hi el ne gene name 

nemmermeer, die hem getame 

 

Doe balch hi harde en wart onvro 

Vertaling :  Hun liefde duurde ondertussen al zo lang 

                    dat het bekend was geworden 

                    en men er in het openbaar over sprak. 

                    Van zodra de Koning vernam dat  

                    zijn zoon Floris zoveel van Blancefloer hield, 

                    dat hij nooit meer een ander zou kiezen 
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                    die beter bij hem zou passen.. 

                    Toen werd hij woedend en was verdrietig. 

 Robert d’Orbigny (rond het jaar 1150) in Floire et Blancheflor : 

  ..quant ses fius ert en eage 

   que feme devra espouser 

      que ne s’en puise deporter 

Vertaling : ..dat als zijn zoon op de leeftijd zal gekomen zijn 

                      om een vrouw te huwen 

                      hij niet meer van haar zal kunnen scheiden    

 

 
V.l.n.r. :  Borduursters Maria Duelen (Hasselt)  en Nadine Smeers (Diepenbeek)  
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                     Koning FENUS zegt : Blancefloer moet sterven        

                               

                              Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

Robert d’Orbigny in Floire et Blancheflor (rond  jaar 1150 ; MS B&V) 

zegt de Koning tot de Koningin : 

 Car tele amor 

a nostre fuiz vers Blancheflor 

cele fille a vostre chetive 

Certes, fet il, sans demorer 

li vueill fere le chief couper 

Puis donroi à mon fill oisor 

fille de roy ou d’aumaçor 

Vertaling :  Het gaat over de liefde 

                     tussen onze zoon en Blanchefleur 

                     de dochter van Uw slavin 

                     Waarlijk, en dit zonder dralen 

                     ik wil haar laten onthoofden; 

                     en dan aan mijn zoon als echtgenote geven 

                    een  Koningsdochter  of  dochter van een Rijksgrote    
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Diederic van Assenede in zijn gedicht Floris ende Blancefloer (rond het jaar 1260)     :     

      

   Koning FENUS klaagt tegen de Koningin :                 “Vrouwe” seit hi “wi hebben verloren 

                                                                                        Florise ons kint, so ict bevroede”    

                                                                                        Floris heeft met al sinen sinne 

                                                                                        An Blancefloere sine minne 

                                                                                        So harde gekeert utermaten 

                                                                                        Ende seit, dat hise niet sal laten 

                                                                                        Alsoe lange als hi sal leven 

                                                           Ic wille haer thoeft doen ave slaen: 

                                                    Dan willic, dat hi te sinen rechte 

                                                          Neme een wijf van hogen geslechte 

 

                                                                                              Vertaling: 

 

                                                                                              Vrouwe, zei hij, ik denk dat we ons kind  

                                                                                              Floris kwijt zijn. 

                                                                                              Floris heeft zijn hart verloren aan zijn  

                                                                                              lief Blancefloer 

                                                                                               en heeft gezegd dat hij ze nooit van ’s   

                                                                                               leven zal laten. 

                                                                                               Ik wil haar ’t hoofd doen afslaan. 

                                                                                               Dan wil ik dat hij, zoals het hem past,   

                                                                                               een vrouw neemt  van hoge geboorte 

               

 

 

 

                Medewerking van OKRA-Limburg; CREA-trefpunten : Hasselt-regio; Lanaken en Neerpelt 

              Borduursters :  zittend vvna : Odette Ruttens (Overpelt), Marijke Mertens  

                                          staand v.l.n.r. : Jeany Kenis, Anny Dolders (Neerpelt) 

                                          Nog niet op de foto : Annemiek van Lent, Jet Baeken (Neerpelt). 

OKRA is een Vlaamse seniorenvereniging (55+) met 185.000 leden in 1.100 afdelingen  

(‘trefpunten’) in Vlaanderen. CREA-verantwoordelijke Mevrouw Margot Meeuwissen 

(Hasselt) realiseerde de aanzet tot deze OKRA-medewerking bij onderhavig project, en stuurt deze 

Limburgse samenwerking aan. 
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                     V.l.n.r. : Odette Ruttens (Overpelt), Renée Gerits (Assenede), Annie Dolders  

                                    (Neerpelt),   Jet Baeken (Neerpelt) 
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Staand v.l.n.r. : Margot Meeuwissen (Hasselt); Anny Dolders (Neerpelt); Nadine Smeers (Hasselt) 

Zittend v.l.n.r. : Ria Smeets (Lanaken); Maria Duelen (Hasselt); Odette Ruttens (Neerpelt); Jet 

Baeken (Neerpelt). 
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                                             FLORIS moet gaan studeren in Montorië 

                            

                                                    Tekening Peter Audenaert (Assenede) 
                                         Diederic (rond het  jaar 1260) in Floris ende Blancefloer: 

“Sone” seit hi “u si gename 

U meester es siec ende heeft gelegen 

Dat hi der clerke niet mag plegen  

No der scolen onder winden 

Bedi salic U ter Montorien sinden 

Ge selt daer bliven enter scole gaen” 

“Here”, sprac Floris “waer sal dan bliven 

Blancefloer ?” “Minne” seit hi “hier” 

Hem liepen die trane over sine lier 

Ende began te weenne harde sere 

Vertaling :  Zoon, zei hij (Koning Fenus tot Floris), met Uw goedvinden 

                     Uw leraar is ziek en ligt te bed 

                     Hij kan geen les geven 

                     Noch zich met de school bezighouden 

                     Daarom zal ik U naar Montorië laten gaan 

                     Waar ge kunt blijven en daar naar school gaan. 

                      Heer, sprak Floris, hoe moet het dan met Blancefloer ? 

                      Mij  lieve jongen, zo zei hij (de Koning), die blijft hier. 

                      De tranen liepen hem (Floris) over de wangen 

                      En hij begon luid te wenen                            
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                   Borduurcoordinator Renée Gerits  (Assenede)            Borduurster Ria SMEETS (Lanaken) 
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               Overleg tussen de borduursters Odette RUTTENS (Overpelt)  en Ria SMEETS (Lanaken) 
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Afscheid van BLANCEFLOER bij het vertrek van FLORIS 

 naar MONTORIE 

                              
                                                            Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

 

Bij het afscheid van Floris en Blancefloer schenkt Blancefloer een schrijftablet met  zilveren schrijfstift aan 

Floris om te gebruiken op de school in Montorië; pas later in het  verhaal blijkt dit geschenk (Robert 

d’Orbigny in Floire et Blancheflor; rond  het jaar 1150; MS V 542-546): 

Un gref treist de sun greffer 

d’argent, k’i mult avait cher 

pur Blancheflur ki li dunat 

derainement quant od lui parlat 

quant il alat a Muntorie. 

 

                         Vertaling : Hij nam een zilveren griffel uit zijn schrijftablet 

                                            die hij koesterde, want Blancefloer had hem 

                                            die geschonken, de laatste keer dat ze mekaar 

                                            spraken toen hij vertrok naar Montorië  
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                Borduursters van de centrale tekening : vrnl.  Lily Marleen Bral (Assenede) en Lutgart Adriaen  

                (Assenede).  Borduurster van de acht zwanen : Anne De Mulder (Boekhoute) 
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                                                                Borduurster : Anne De Mulder (Boekhoute) 

heeft 237 uren geborduurd aan de acht zwanen (29,5 uur/zwaan); begonnen op 16/12/2015 tot 17/4/2016 

(66 dagen). Samen met het tafereel ‘Fenus valt het Christelijk land binnen’ (381 uren borduurwerk) : 381 + 

237 = 618 uren borduurwerk 
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                            Floris reist naar Montorië (afgewerkt doek) 

                     

                       Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

Diederic (rond het jaar 1260;– vs 500-507) in Floris ende Blancefloer: 

 

 Maer Floris sere droevede 

Ende weende al daer hi sciet 

Van Blancefloere ende hise liet. 

Doe al gereet was sine vaert, 

Voer hi wech ter Montorien waert. 

Daer vant hi dien hertoge Goras, 

Dien hi willecome was. 

Vrouwe Sante ontfingene blidelike; 

Vertaling:  Doch Floris was zeer bedroefd 

                   en weende toen hij afscheid nam 

                   van Blancefloer en hij haar achterliet. 

                   Toen alles gereed was voor de reis 

                   vertrok hij naar Montorië. 

                   Daar vond hij Hertog  Goras, 

                   bij wie hij welgekomen was 

                   Hertogin Sante ontving hem hartelijk.            
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                Vlnr : Renée Gerits (Assenede), borduurcoordinator.  Borduurster Christine Verpaele (Assenede)  

                                                                                                                 borduurde 722 uur aan dit doek. 

                        
                  Borduurspecialiste Lieve De Zutter  (Ertvelde)   Borduurster Christine Verpaele (Assenede) 



Pagina 108 van 260 
 

108 -  Stand der borduurwerken voor het wandtapijt :  “Tapijt van Assenede. Tapijt van Floris ende 

           Blancefloer”. Borduurwerk naar het 750 jaar oude  liefdesgedicht van Diederic van Assenede  
 

    

                                                          Borduurster Christine Verpaele (Assenede) 
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                                   FLORIS in groot verdriet  (afgewerkt doek) 

                                             

                                           Tekening Peter Audenaert (Assenede)  

Diederic van Assenede (rond het jaar 1260) in “Floris ende Blancefloer”: 

Door Floris alleen naar een verre school in Montorië te sturen is het de bedoeling van de Koningin-moeder   

Ende hi bi lichte mochte gewinnen 

In die scole ene andre minnen 

ende Blancefloere vergeten mogen 

Van Blancefloere, die hi hadde vercoren 

Boven alle die hi nie gesach 

Dus leefde hi met ongemake 

Ende clagede dicke sijn ellende 

Vertaling :     En dat hij vlot  zou vinden 

                      in die school een ander liefje 

                      en Blancefloer zou vergeten 

                      Blancefloer die hij had uitverkoren 

                      boven alle andere, en die hij niet zag 

                      Dus leefde hij met ongemak 

                      en klaagde over zijn grote ellende     
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Robert d’Orbigny rond het jaar 1150 in Floire et Blancheflor :  

Aprendre l’en maine Sebile 

o les puceles de la vile, 

savoir se il l’oublieroit 

et en l’escole autre ameroit 

Vertaling :  Sibylle nam hem (Floris) mee om met 

                    andere meisjes van de stad te gaan studeren. 

                    Misschien zou hij (Floris) haar (Blancefloer) vergeten 

                    en op school verliefd worden op een ander meisje. 

                       

                                        

               “K-3” van 750 jaar geleden  zo noemen Lut Cocquyt (Assenede) , Nancy Van Hijfte (Watervliet)   

                         en    Christine   Verpaele (Assenede) deze tekening van Peter Audenaert (Assenede) 
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        V.l.n.r. : Borduursters : Lut Van Laere (Oosteeklo) en Annemarie De Scheemaecker (Oosteeklo) 

                                                          

Borduursters : Lut van Laere (staand) en Annemarie De Scheemaecker (zittend). Ze borduurden 276 uren 

aan dit tafereel (Lut:  88,5 uur, Annemie: 188 uur); van 10 januari 2016 tot 20 april 2016. 
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         Koning en Koningin beslissen over Blancefloers lot (afgewerkt doek) 

                             

                           Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

                   Diederic (rond het jaar 1260) in zijn gedicht Floris ende Blancefloer  vers 587-593 : 

Hets beter dat men Blancefloere 

te Nicle ter merckt te cope voere. 

Daer sijn comannen comen van verren,  

Die onlange selen merren. 

Alsi des worden geware, 

Dat si so scone es ende het wert mare, 

Si selenre haven vele omme geven. 

Doe dit, hets best, ende laetse leven. 

 Dan dorvedi manslachtech werden niet. 

Vertaling :      t’ Is beter dat men Blancefloer 

                        naar de markt te Nicle voert om haar daar te verkopen.                     

                        Daar zijn koopmannen die van ver gekomen zijn,  

                        en die niet lang zullen blijven.  
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                        Als die vernemen dat ze zo mooi is, 

                        dan zullen ze  veel voor haar willen betalen. 

                        Doe dit, dat is het beste, en laat ze in leven; en dan 

                        bezondigt ge U niet aan doodslag. 

Robert D’Orbigny (rond het jaar 1150) in «Floire et Blancheflor » vers 409-418: 

La roïne li respondi: 

‘Sire, fait el, por Dieu, merchi ! 

A cest port a molt marceans 

de Babiloine, bien manans. 

Au port le fai mener et vendre, 

grant avoir pués illoeques prendre. 

Cil l’en menront, car molt est bele ; 

ja n’orrés mais de li novele, 

si en serons delivre bien 

sans estre homecide de rien’. 

Vertaling :  De Koningin repliceerde  : 

                    Sire, zei ze, voor de liefde Gods ! 

                    In de haven zijn vele rijke kooplieden uit Babylonië. 

                    Laat ze naar de haven voeren om ze daar te verkopen; 

                    je kunt er een hoge prijs voor krijgen. 

                    Ze zullen haar meenemen, want ze is zeer mooi; 

                    en je zult nooit nog iets van haar horen; 

                    en we zullen van haar af zijn 

                    zonder dat we daarvoor een doodslag moesten plegen. 

                                  

                       Borduursters v.l.n.r. : Lut Van Laere (Oosteeklo; 195,5 borduur-uren) en  

             Annemarie De Scheemaecker (Oosteeklo : 122,10 boduur-uren): totaal : 317,6 uren 
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V.l.n.r.: Annemarie De Scheemaecker (Oosteeklo); Renée Gerits (Assenede); Lieve De Zutter (Ertvelde); 

Annie De Smet  (Assenede) en Lut van Laere (Oosteeklo)   

        

V.l.n.r. : Annemarie De Scheemaecker (Oosteeklo); Lieve De Zutter (Ertvelde); Renée Gerits (Assenede); 

Annie De Smet  (Assenede); Lut Cocquyt (Assenede) en Lut Van Laere (Oosteeklo) 
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Blancefloer op weg naar de slavenmarkt 

                

             Tekening Peter Audenaert (Assenede). 

                 Diederic van Assenede ( rond het jaar 1260;  verzen 601-608) in Floris ende Blancefloer : 

 

 Ende omboet twee portren vander stat, 

Dien geboet hi ende gebat, 

Want si lustege comanne waren, 

Dat si te Nicle souden varen 

Ende met hem senden ende voeren 

Te cope die scone Blancefloere. 

Si gereiden haer vaert ende namen 

Blancefloere met hem.. 
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Vertaling :  Hij (Koning FENUS) ontbood twee poorters van de stad 

                     Die hij, omdat het goede kooplui waren, gelaste 

                     om naar Nicle te reizen en de schone Blancefloer 

                     mee te nemen om haar aldaar te koop aan te bieden. 

                     Deze maakten zich gereed voor de reis en 

                     namen Blancefloer mee.  

                         Robert d’Orbigny (rond het jaar 1150 in Floire et Blancheflor), vers 420-426: 

Par un borgois illoec l’envoie  

qui de marcié estoit molt sages 

et sot parler de mains langages. 

Ne le fist pas par covoitise 

vendre li rois en nule guise ; 

mius amast il sa mort avoir 

que ne fesist cent mars d’avoir : 

le pecié crient, por çou le lait. 

Vertaling : 

Hij (de Koning)  liet haar (Blancefloer) naar de haven voeren door een poorter, 

die een goede handelaar was en meerdere talen sprak. 

Het is niet door inhaligheid dat de Koning haar (Blancefloer) laat verkopen; want 

hij zou haar liever dood gezien hebben, wat hem hoogstens 100 mark zou gekost hebben: 

hij koos echter voor deze oplossing uit vrees te zondigen. 

                           

Borduursters  v.l.n.r. : Liliane Van de Veire (Zelzate),  Gerarda Demaret (Assenede);  

werken ook aan dit doek mee: Nancy Van Hyfte (Watervliet), Anne De Mulder (Boekhoute) , 

 Cecile De Sutter (Oosteeklo) en Nellie De Kraker (Zaamslag) 
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Borduurster Cecile de Sutter (Oosteeklo) 

 

                               Gerarda Demaret (Assenede);                     Liliane Van de Veire (Zelzate),   
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Blancefloer te koop op de markt 

               

            Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

                                  Diederic (rond het jaar 1260; vers 607-611 in Floris ende Blancefloer): 

Si (die twee portren) gereidden haer vaert ende namen 

Blancefloere met hem, ende alsi quamen 

Te Nicle ende sise ter marckt brochten, 

Doe vonden si comans, diese cochten 

Met groten scatte, met vele haven. 

Nu hoert wat sire omme gaven, 

Dat willic u maken cont: 

Si gaven van goude sestich pont, 

Van zilvere hondert bi getale 

Si gaven oec, dat weetic wel, 

Na dien dat dystorie seit 
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Ende gewaget die rechte waerheit 

Een cop gewracht van goude 

Vertaling : De twee poorters maakten zich gereed voor de reis en namen 

                   Blancefloer mee. Nadat  ze Nicle kwamen 

                   en haar naar de markt gebracht hadden 

                   vonden ze kooplui die haar kochten 

                   voor een schat aan geld en goederen. 

                Luister wat ze voor haar betaald kregen 

            Dat wil ik U niet onthouden: 

          ze kregen zestig pond goud 

         en een bedrag van 100 pond in zilver. 

              Bovendien kregen ze volgens mij  ook 

     als het verhaal waar is, 

  een beker van goud 

                        Robert d’Orbigny (rond het jaar 1150 ; vers 428-430 in Floire et Blancheflor ) : 

Li marceans au port s’en vait 

et a teus offre la pucele 

qui l’acatent, car molt ert bele. 

Vertaling : Hij (de poorter) ging naar de haven 

                    bij de kooplui aan wie hij het meisje aanbood, 

                    die haar kochten omdat ze zo mooi was 

                             

                      Borduurder Van Caeneghem Louis (Gent)  en borduurster Schoone Jeanine (Gent) 
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                                                               Borduurster Schoone Jeanine (Gent)  

    
Lut Cocquyt         Renée Gerits      Schoone Jeanine     Lieve De Zutter      Van Caeneghem Louis         Annie De Smet   

 Assenede              Assenede                 Gent                          Ertvelde                        Gent                                Assenede 
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Kaart met de reisweg van de wegvoering van Blancefloer naar 

         Babylonië (huidig CAIRO) (afgewerkt)   

 

Tekenaar Peter Audenaert (Assenede) 

Dichter Robert d’Orbigny (rond het jaar 1150 – in de streek van TOURS in Frankrijk – ORBIGNY is vandaag 

een kleine landelijke gemeente in deze regio aldaar) spreekt in zijn Floire et Blancheflor  over een landing 

door de moslim-Koning FELIS  in (Christelijk) GALICIE, waar pelgrims naar Santiago de Compostella 

voorbijkwamen en waar de moeder van Blancefloer (die toen reeds in verwachting was van Blancefloer) 

werd gevangen genomen. 

Diederic van Assenede’s   gedicht Floris ende Blancefloer (rond het jaar 1260) spreekt  over een landing door 

koning FENUS op een zandig strand waar pelgrims naar Rome voorbijkwamen, dus vermoedelijk bedoeld:  

Zuid-Frankrijk.  Blancefloers moeder werd, na gevangenneming door de soldaten van Koning FENUS,  naar 

het Hof in Toledo gebracht  en door de Koning als kamermeisje aan de Koningin gegeven.   

BLANCEFOER werd geboren op dezelfde dag als de Koningszoon FLORIS, en de twee kinderen werden samen 

opgevoed door Blancefloer’s moeder. Toen de Koning op de hoogte werd gebracht van de liefde van zijn 

kroonprins FLORIS voor het slavenmeisje BLANCEFLOER liet hij het wondermooie meisje verkopen op de 

Markt te NICLE. Vandaar werd ze overgebracht naar Babylonië, zoals toen in de middeleeuwen bij ons de 

stad CAIRO soms werd genoemd. Bedoeling van de comanne (kooplui) was om het beeldschone kind voor 

veel geld en rijke goederen (en uiteindelijk voor haar gewicht in goud) te verkopen aan de Emir van Babylon, 

die haar zo spoedig mogelijk wil huwen. 

Floris is haar achterna gevaren tot in Babylon (CAIRO), en na veel moeilijkheden kon hij haar terugbrengen 

naar Spanje om er Koning te worden en Blancefloer werd Koningin. Floris bekeerde zich na het ontvangen 
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van zijn Koningskroon  over Spanje, Bulgarije en Hongarije tot het Christendom; hij werd (in het verhaal) de 

grootvader van Karel De Grote. 

       
Borduurster Nancy van Hyfte (Watervliet) (links) borduurde dit groot tafereel.  

406 borduururen op 131 borduurdagen gedurende 11 maanden.    

Nancy borduurde ook het titeltafereel. 
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Blancefloer aangeboden aan de Emir van Babylon 

             

             Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

               Diederic van Assenede (rond het jaar 1260) in Floris ende Blancefloer: 

Die comanne der joncfrouwen blide waren. 

Sie voeren wech, ende haer vaert 

Beviel hem wel te Babyloniën waert. 

Tierst dat si te Babyloniën quamen, 

Blidelike si die joncfrouwe namen 

Ende gavense te prosente den ammiraele 

Die joncfrouwe heeft so goede seden, 

So goede gescepe van haren leden, 

Die oghen so scone, die huut so claer, 

So wale sit hare dat scone haer 



Pagina 130 van 260 
 

130 -  Stand der borduurwerken voor het wandtapijt :  “Tapijt van Assenede. Tapijt van Floris ende 

           Blancefloer”. Borduurwerk naar het 750 jaar oude  liefdesgedicht van Diederic van Assenede  
 

Datter die ammirael merct bi  

Dat si van hogen geslachte si. 

Vertaling : 

Die kooplieden waren bijzonder in hun schik met het meisje. 

Ze vertrokken, en hun reis naar Babylon verliep voorspoedig.  

Van zodra ze te Babylon aankwamen, boden ze Blancefloer 

vol goede moed te koop aan aan de Emir. 

Het meisje heeft zo goede manieren en is zo mooi :  

ze heeft schitterende ogen, haar huid is zo blank, 

en ze heeft prachtig haar.  

Dat de Emir wel begreep 

Dat ze van hoge afkomst moest zijn. 

Robert d’Orbigny (omstreeks het jaar 1150) in “Floire et Blancheflor” : 

Cele a gent cors et cler visage, 

bien sanle feme de parage. 

Vertaling : 

Ze heeft een perfect lichaam en is blank van gezicht 

het is duidelijk een vrouw met een nobel voorkomen.  

                                

                    Dit tafereel wordt geborduurd door Sankie Koster den Hamer (hierboven)  

                   uit de Zeeuwse  Overslag (Nederland), tezamen met Marijke de Regt (Axel). 
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                                    Borduurster Marijke De Regt (Axel, Zeeuws-Vlaanderen, Nederland) 

De participatie van de Zeeuwse Dames bij het borduurproject werd mede aangezwengeld 

door Mevrouw Sankie den Hamer Koster, Zeeuws streekheemkundige uit de Zeeuwse 

Overslag, lid van de Orde van Oranje Nassau. SANKIE heeft de (Nederlandse) 

vrouwenorganisatie VROUWEN VAN NU  aangemoedigd om mee te werken aan het 

borduurproject. VROUWEN VAN NU is een landelijke organisatie met 46.000 leden in 550 

afdelingen. 

                          
V.l.n.r. :  Annemieke Van der Tol (Terneuzen); Nellie De Kraker (Zaamslag); Marijke De Regt (Axel); 

     Sankie Koster Den Haemer (Overslag-Nederland); Annie De Smet (Assenede); Renée Gerits (Assenede)  
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V.l.n.r. : Borduurcoordinator Renée Gerits (Assenede); Sankie den Hamer Koster (Overslag-Nederland) Zeeuws       

Heemkundige; Annie De Smet, (Assenede) Voorzitter Tapijtwerkgroep; Annemieke Van der Tol (Terneuzen). 

 
V.l.n.r. :  Annemieke Van der Tol (Terneuzen); Vervaet Jenny (Axel); Sankie Koster Den Haemer  

                (Overslag-Nederland); Renée Gerits (Assenede); Annie De Smet (Assenede); Marijke De Regt  

                (Axel);  Diane Van der Meulen (Axel); Nellie De Kraker (Zaamslag). 
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Sankie Den Haemer Koster (Overslag, Zeeuws-Vlaanderen, Nederland);              Annie De Smet (Assenede) 
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                      Blancefloer verkocht voor haar gewicht in goud 

            

 

            Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

             Diederic van Assenede (rond het jaar 1260)  in Floris ende Blancefloer : 

Ende gavense te prosente den ammirale 

Dien si alte hant bequam so wale 

Tierst dat hise met oghen sach 

Dat hise hem tienvout met goude wach. 
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Vertaling : En ze (de kooplui) boden haar (Blancefloer) te koop aan aan de Emir, 

                   Ze (Blancefloer) beviel hem (de Emir) op het eerste gezicht zo goed, 

                   dat hij (de Emir) hen (de kooplui) tienmaal haar gewicht in goud bood. 

 

 

Robert d’Orbigny (rond  het jaar 1150) in Floire et Blancheflor: 

Li marceant ont bon oré 

.. 

à l’amiral l’ont presentee 

et il l’a tant bien acatee 

de son or l’a set fois pesee 

Vertaling : 

De kooplui, na een vlotte reis, 

hebben haar (Blancfloer) aangeboden aan de Emir, 

die haar  graag verwierf 

voor zeven maal haar gewicht in goud 

                              

                                                           Nellie De Kraker(Axel)  borduurt dit tafereel  

                                       Annemieke van der Tol (Terneuzen) borduurt de ‘letters’ van dit tafereel                         
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Nellie De kraker is de echtgenote van Dr. Adri De kraker, Zeeuws historisch geograaf, voorzitter van de 

stuurgroep der Heemkringen uit de eertijdse Vier-Ambachten-omschrijving.  

Adri de Kraker schreef hoofdstuk II Landschap en bestuur van Assenede in de dertiende eeuw (ten tijde 

van Diederic van Assenede) in de hogergenoemde  DF (Davidsfonds-)jubileumpublicatie Floris ende 

Blancefloer van Diederic van Assenede. Liefde in het graafschap Vlaanderen van de dertiende eeuw.   

 
Renée Gerits (Assenede); Nellie De Kraker (Zaamslag-Nederland); Annie De Smet (Assenede) 

 
V.l.n.r. : Nellie De Kraker (Zaamslag); Sankie Den Haemer Koster (Overslag -Nederland) 
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Vlnr : Nellie De Kraker (Zaamslag); Annemieke Van der Tol (Terneuzen) 
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De Emir voert Blancefloer naar zijn harem 

 
            Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

            Diederic van Assenede (rond het jaar 1260) in Floris ende Blancefloer : 

Hi was gewone al sijn lijf 

Elcs jaers te hebbene een wijf; 

Die seden seit hi sal hi breken 

Dor haren wille ende bespreken, 

Dat hise sal nemen ende houden te wive 

Ende el ne gene bi sinen live 

Nemmermeer ne sal minnen. 

Vertaling : Al gans zijn leven was hij (de Emir) gewoon 

                   Elk jaar een andere vrouw te nemen; 

                   Van dit gebruik wil hij afzien 
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                   omwille van haar, en haar beloven 

                   dat hij haar tot vrouw zal nemen én houden, 

                   en zolang hij leeft niemand anders ooit zal  

                   beminnen.                     

Daer tenden mag si weten 

Dat men hare verwedemen sal 

Dat lant van Babylonien al 

Ende menses al cronen eerlike 

Ende makense vrouwe van den rike 

Vertaling : En  ze kon er zeker van zijn 

                    dat hij haar het ganse land van Babylonië  

                    als weduwgoed zal schenken; 

                    en dat men haar luisterrijk zal kronen 

                    als heerseres van het rijk 

Robert d’Orbigny (rond  het jaar 1150) in Floire et Blancheflor (vers 517-518): 

Por sa grant biauté  molt l’ama 

et bien garder le commanda 

Vertaling : 

Hij (de Emir) werd verliefd op haar 

omwille van haar bijzondere schoonheid, 

en deed ze goed bewaken. 

 



Pagina 142 van 260 
 

142 -  Stand der borduurwerken voor het wandtapijt :  “Tapijt van Assenede. Tapijt van Floris ende 

           Blancefloer”. Borduurwerk naar het 750 jaar oude  liefdesgedicht van Diederic van Assenede  
 

      

Borduurster Diane Van der Meulen (Axel/Zeeuws-Vlaanderen, Nederland) 

 
     Lieve De Zutter (Ertvelde)                   Renée Gerits  (Assenede)             Diane Van der Meulen (Axel) 

            Borduurspecialiste                             Borduurcoordinator                              Borduurster 
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       V.l.n.r. : Diane Van der Meulen (Axel) - Annie De Smet (Assenede)- Diane Van der Meulen (Axel) 

                   
                                                  Diane Van der Meulen (Axel/Zeeuws-Vlaanderen)                          
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Blancefloer in groot verdriet in de harem 

 
                  Tekening  Peter Audenaert (Assenede) 

Diederic van Assenede (rond het jaar 1260) in “Floris ende Blancefloer”: 

Hoe dicke seit sie : keitivich wijf, 

Hoe sere rouwet mi mijn lijf. 

Mi heeft verloren die scone Florijs, 

Mijn soete lief, mijn soete amijs. 

Hi si vermaledijt, diet beriet 

Dat men Florisse van mi sciet 

Vertaling : 

Menigmaal bedacht ze van zichzelf :  

Ellendige vrouw die ik ben, 

Het is me niet waard dat ik nog leef. 
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Ik heb mijn schone Floris verloren, 

mijn zoete lief, mijn zoete vriend. 

Vervloekt hij die beraamde  

Dat Floris van mij gescheiden werd. 

 

Borduurster Jenny Vervaet (Axel) borduurt dit doek samen met Agnes Bleijenbergh  

en Annemieke Van der Tol 

 
Vlnr :  Agnes Bleijenbergh (Axel); : Jenny Vervaet (Axel); 
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Vlnr : Annemieke Van der Tol (Terneuzen); Jenny Vervaet (Axel); Agnes Bleijenbergh (Axel); Renée Gerits 

(Assenede); Annie De Smet (Assenede); Van der Meulen Diane (Axel); Nellie De Kraker (Zaamslag); 

Sankie Koster (Zeeuwse Overslag-Nederland) 

 

 
Vlnr : Marijke De Regt (Axel); Sankie Koster (Overslag); Nellie De Kraker (Zaamslag); Annemieke Van der Tol 

(Terneuzen);Diane Van der Meulen (Axel); Jenny Vervaet (Axel); Agnes Bleijengergh (Axel); 
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Kooplui terug in het land 

 
                               Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

Diederic van Assenede omstreeks het jaar 1260 in Floris ende Blancefloer   : 

Ende willic u seggen ende bescriven 

Vanden portren, diese brochten 

Ter marct  te Nicle ende daer vercochten. 

Si hadden haers heren gebod gedaen, 

Haer dinc was hem wel vergaen. 

Si hadden gewonnen harde vele 

Ende keerden weder met groten spele. 

Met groter bliscap mense ontfinc, 

Ende gavense op haren here den coninc, 

Als hi  geboet ende woude, 

Dat silver metten grote goude. 

Den guldinen cop si daer toe gaven, 

Die werd was vele haven. 

Vertaling: 

Ik wil U vertellen van de poorters,  

die haar (Blancefloer) naar de markt 
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in Nicle brachten en haar daar verkochten. 

Ze hadden het bevel van hun heer opgevolgd 

en goede zaken gedaan. 

Ze hadden veel verdiend 

en ze keerden vol vreugde huiswaarts. 

Daar werden ze met open armen ontvangen 

en ze overhandigden hun vorst, op zijn verzoek, 

het zilver en de grote hoeveelheid goud. 

Tenslotte gaven ze hem de gouden beker,  

die een vermogen waard was. 

Robert d’Orbigny omstreeks het jaar 1150 in Floire et Blancheflor 

Li marceant en sont tout lié 

car assés i ont gaaigniè. 

Et li borgois est revenus 

au roi fu tos l’avoirs rendus. 

Vertaling 

De kooplui zijn tevreden, 

want ze hebben veel verdiend. 

De burger is teruggekeerd naar de Koning  

en heeft hem alle opbrengsten overhandigd. 

 

Borduursters : Myriam BUN (Wachtbeke)  en Irma LOS (Boekhoute)                               
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                                    Enen cop gewracht van goude 

         

         Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

Diederic van Assenede omstreeks het jaar 1260 in Floris ende Blancefloer : 

Enen cop gewracht van goude. 

Die nu so gedanen maken soude, 

Hi soude groten cost doen daer toe. 

No daer te voren, no sident, no doe 

En sach nieman genen so goet. 

                  Vertaling:  

                  Een gouden beker. 

                  Wie nu zo’n beker zou willen laten maken, 
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                  Hij zou er heel wat moeten voor betalen.  

                  Nooit eerder zag iemand zo’n mooie beker 

                  en nooit meer zal er zo een te zien zijn. 

 

Robert d’Orbigny rond het jaar 1150 in Floire et Blancheflor : 

Une ciere coupe d’or 

qui fu emblee du tresor 

au rice empereour de Rome 

ainc a plus ciere ne but home. 

A grant mervelle fu bien faite 

et molt fu soutiument portraite 

par menue neeleüre.. 

Vertaling : 

Een kostelijke gouden beker 

die geroofd geweest is uit  de schat van 

de machtige keizer van Rome, 

nooit heeft een mens uit een 

kostelijker beker gedronken. 

Het was een wonderbaarlijk werk 

mooi versierd middels fijn inlegwerk.  
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                         Borduursters : Veronique Audenaert, Greet Verpaele en Georgette De Baets. 

                                                    Annemarie de Scheemaecker borduurt de tekst.   

                  Op de foto, vlnr : Annemarie De Scheemaecker (Oosteeklo); Georgette De Baets (Eeklo)  
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        V.l.n.r. : Veronique Audenaert (Assenede); Greet Verpaele (Ertvelde)     

            
                                       Borduurster Georgette De Baets (Eeklo)                         
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Koning doet een graf voor Blancefloer bouwen 

 

Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

                            Diederic van Assenede rond het jaar 1260 in Floris ende Blancefloer 

Gi selt doen touwen 

Een graf ende dat van marbre houwen 

Beide van marbre ende van kerstale; 

Dat doet maken ende bewerpen wale 

Beide met zilvere ende met goude. 

Dan mach menne ontbieden houde, 

Ende als hire omme vraget, so mogen wi 

Doen seggen, dat si begraven si. 
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Vertaling : 

Ge zult een graf doen bouwen 

van marmer en kristal 

  en met zilver en goud laten versieren. 

 Dan zal men hem (Floris) doen overkomen 

En als hij (Floris) dan om haar (Blancefloer) vraagt 

   dan zullen we hem zeggen dat ze (Blancefloer) begraven is. 

 

 

Borduursters : Diane Van Ootegem (Assenede) en Annie De Smet (Bassevelde) borduren dit 

tafereel. 

Op de foto : v.l.n.r. : Annemarie De Scheemaecker (Oosteeklo); Lut Van Laere (Oosteeklo); Diane 

Van Ootegem (Assenede); Annie De Smet (Bassevelde) 
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Kunstenaars maken het graf van Blancefloer 

 

Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

Diederic van Assenede rond het jaar 1260 in “Floris ende Blancefloer” 

Te hant die coninc ombieden dede, 

Na dien dat sijn moet gedroech 

Goede meestre ende diere genoech 

Ende daer toe diere goutsmede 
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Vertaling 

Onmiddellijk liet de Koning 

Ten dien einde 

Een voldoende aantal goede stielmannen 

en daartoe nodige goudsmeden aanstellen 

Robert d’Orbigny rond het jaar 1150 in Floire et Blancheflor 

Dont manderent machons vaillans 

et boins orfevres bien sachans. 

Faire lor fait un tel tomblel, 

nus hom de char ne vit si bel. 

Vertaling : 

Dan lieten ze geschikte metselaars komen 

en zeer bekwame goudsmeden, 

Hij (de Koning) liet hen zo’n prachtig monument bouwen 

dat geen levend mens ooit al had gezien 

 

 

Borduursters v.l.n.r. : Angéle Genbrugge, Linda De Scheemacker, Trees Heije 

allen van Ertvelde 
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Het graf van Blancefloer (afgewerkt) 

 

               Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

 

Diederic van Assenede rond 1260 in “Floris ende Blancefloer” 

Het was van kerstale ende van marberstene 

En was creature ne gene 

Si en stonder in gescreven 

Vertaling:  
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Het (graf) was gemaakt van kristal en marmer 

En er was geen levend wezen 

dat er niet stond op afgebeeld 

 

Si setten midden op dien sarc 

Twee kinder 

Si waren gewracht van goude 

Ende waren harde rijclijc. 

Deen was Florise ane gelijc 

Dat ander stoet in diere gebare, 

Ocht Blancefloer sine amië ware. 

Midden op de zerk  

stonden twee gebeeldhouwde kinderen 

Ze waren van puur goud en bijzonder fraai. 

Het ene beeld leek op Floris 

Het andere beeld had precies de houding 

van Blancefloer, zijn geliefde 

 

Robert d’Orbigny rond het jaar 1150 in Floire et Blancheflor 

Onques mais por une pucele 

ne cuit que fust faite tant bele (tombe) 

Les letres de fin or estoient 

et en lisant çou racontaient 

« Ci gist la bele Blancheflor 

a cui Flores ot grant amor » 

 

Vertaling : 

Ik geloof niet dat men ooit voor een meisje 

zo’n mooi graf heeft opgericht. 

In de fijne erop geschreven gouden letters kon men lezen 

“Hier is begraven de mooie Blancefloer 

die Floris zo innig beminde” 
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V.l.n.r. : Borduursters : Annemarie De Scheemaecker (Oosteeklo) en Lut van Laere (Oosteeklo). 

Ze borduurden 381 uren aan dit doek ( Lut : 278,3 uren, Annemarie : 102,3 uren ; van 9 september 2016 tot 25 

februari 2017. 

Op de foto : Annemarie De Scheemaecker (Oosteeklo), Lut Van Laere (Oosteeklo); Cecile De Sutter (Oosteeklo); 

Annie De Smet (Assenede) 
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V.l.n.r.  Lut Van Laere (Oosteeklo) en Annemarie De Scheemaecker (Oosteeklo) 

 borduurden reeds vier doeken en hielpen mee borduren aan andere doeken : in totaal 

borduurden ze 1.377 uren ( Annemarie : 641 uren en Lut : 736 uren) 
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Floris komt terug uit Montorië 

            

            Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

           Diederic van Assenede rond het jaar 1260 in Floris ende Blancefloer 

                              Doe ontboet men Florise dat hi quame. 

                                   Willike keerde hi te lande weder. 

Vertaling : Toen liet men Floris bericht dat hij terug mocht komen. 

                    Vlug keerde hij naar zijn land terug. 

                                  Doe dede die coninc over al gebieden 

                                  Van sinen lande alle den lieden, 

                                  Kint ende kinne, man ende wijf 

                                  Also lief alsi hadden haer lijf, 

                                  Dat niemen der waerheit soude liën 

                                  Jegen Florise van siere amiën, 
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                                   Ende niet souden seggen el van hare 

                                   Dan dat si doet ende begraven ware. 

Vertaling :   Toen gebood de Koning dat over gans het land 

                      niemand van zijn onderdanen 

                      zo hun leven hun lief is 

                      Jong noch oud, man noch vrouw 

                      Jegens Floris de waarheid omtrent Blancefloer zou verklappen. 

                      En zeker niets anders zouden vertellen 

                      Dan dat zij dood en begraven is. 

            

                               Borduurster Anne De Mulder (Boekhoute) 

      Anne heeft tot op heden 1.190 uren geborduurd  aan drie doeken. 
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                   Mevr Anne De Mulder (Boekhoute) (links) borduurde 389 uren aan dit tafereel :  

                                                                         16/9/2016-12 maart 2017 
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                  Floris terug aan het hof en vraagt naar Blancefloer 

 

Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

Diederic van Assenede omstreeks het jaar 1260 in Floris ende Blancefloer 

Hi reet in die zale; daer beette hi neder; 

Hi groete sire moeder ende sinen vader, 

Ende daer na dandre alle gader. 

Hi vraechde te hant om sire amiën; 

Hem antworde niemen no dorste liën 

Die rechte waerheit, alse mense wiste. 

 

Vertaling: Hij reed het kasteel binnen en steeg van zijn paard. 

                  Hij groette zijn moeder en zijn vader 

                  en vervolgens alle anderen. 

                  Hij vroeg onmiddellijk naar zijn vriendin. 

                  Niemand antwoordde hem en niemand dierf 

                  hem de waarheid bekennen. 
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       Borduursters : Erna De SY (Ertvelde) en Bernadette LAGROU (Ertvelde)    
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                   Floris verneemt Blancefloers dood 

                                

                                Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

Diederic van Assenede omstreeks het jaar  1260 in Floris ende Blancefloer : 

Doe hise niet sach ende hise gemiste, 

Wart hi vervaert ende sere ondaen 

Ende liep wech ter caemeren saen, 

Daer hi haerre moeder in bevoer. 

Vrouwe, seit hi, waer es Blancefloer 

Mine amië, die ic hier liet. 

Seide Si, alse haer was geheten, 

Dat si doet ende begraven ware. 

Doe en wilde hijs niet geloeven hare. 

Vertaling :Toen hij (Floris) haar (Blancefloer) nergens zag 

werd hij angstig en raakte hij zeer van streek. 

Hij spoedde zich naar het vrouwenvertrek, 

waar hij haar (Blancefloers) moeder aantrof. 

Vrouwe, zegde hij, waar is mijn geliefde Blancefloer,  
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die ik hier achterliet. 

Ze zei, zoals haar was opgedragen : dat zij (Blancefloer) 

dood en begraven was. 

Dit wilde hij (Floris) niet geloven. 

Robert d’Orbigny omstreeks het jaar 1150 in Floire et Blancheflor 

En plourant li a dit : ‘Morte est’. 

Puet estre voirs ? Oïl, voirs est. 

U est li cors, U ? El mostier. 

Et quant fu morte ? Uit jors ot ier 

que si est morte Blancheflour, 

voire, sire, por vostre amor 

   Vertaling :  In tranen antwoorde zij (Blancefloer’s moeder) hem (Floris) : Ze (Blancefloer) is dood. 

                                           Kan dat waar zijn !?  Ja, het is de waarheid. 

                                           Waar is haar lichaam dan ?  Bij het klooster. 

                                           Wanneer is ze dan gestorven ? Het is gisteren acht dagen 

                                           geleden dat Blancefloer is overleden. Echt waar, heer, geloof me. 

   

  

                                               Borduurster : Liliane Tielen (Watervliet)   
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                                        Floris bij Blancefloers graf 

 
     Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

Diederic van Assenede rond het jaar 1260 in Floris ende Blancefloer 

Ay arme, ocht mi leiden woude 

Tharen grave iemen goeder ! 

Doe namen die conincinne, sijn moeder, 

Ende leidden selve al daer, 

Daer si hem seide over waer 

Dat Blancefloer begraven lach. 
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Vertaling: 

Ongelukkige die ik ben, wil iemand zo goed zijn  

mij naar haar graf te brengen. 

Dan nam de Koningin, zijn moeder, hem bij de arm 

 en bracht hem bij het graf, waar  

ze hem zei dat Blancefloer daar heus begraven lag. 

Wi waren in enen dag geboren, 

Ende gewonnen in ere nacht 

Met rechte soudwi henen sceden 

Vander werelt binnen enen dage. 

 

Vertaling :   

Wij zijn dezelfde dag geboren 

                en verwekt dezelfde nacht. 

        Daarom zou het terecht zijn dat we 

    dezelfde dag van de wereld heengaan. 

                          

                         Zittend : vlnr borduursters: Wilma Koen (Hulst)  en Aryette Izeboud (Hulst) 

   Staand : vlnr : Annie De Smet, Voorzitter (Assenede); Renée Gerits, Borduurcoordinator (Assenede) 
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                      Borduursters vlnr: Wilma Koen (Hulst) & Aryette Izeboud (Hulst)                                                                                 
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Floris wil niet verder leven 

 

   Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

                Diederic van Assenede, omstreeks het jaar 1260 in “Floris ende Blancefloer”: 

 Eer dese dach sal comen ten ende, 

Salic mi selven nemen dat lijf. 

Alse Floris die griffie uut trac 

Hi hiltse vor hem ende sprac: 

Du salt mi lossen uten wene 

Daer ic in ben, ende nemen mi dat leven 

Al ne waertsu mi niet daer toe gegeven. 
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Vertaling :   Nog voor deze dag  voorbij is, zal ik  

                     uit het leven stappen. 

                     Floris trok de schrijfstift (uit zijn schrijftablet) 

                     Hield die voor zich en sprak : 

                     Je zult me uit mijn ellende verlossen.. 

                     Al was je mij daartoe niet geschonken.                   

                   

                  

     
    Borduursters uit Zeeuws-Vlaanderen,vlnr:  Brigitte Everaert (Hulst) en Mia Neve Waterstraat (Hulst)  
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Zittend, vlnr:  Borduursters : Brigitte Everaert (Hulst) en Mia Neve-Waterstraat (Hulst) 

       Staand, vlnr : Renée Gerits, Assenede (Borduurcoordinator); Annie De Smet, Assenede (Voorzitter)     
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Pagina 190 van 260 
 

190 -  Stand der borduurwerken voor het wandtapijt :  “Tapijt van Assenede. Tapijt van Floris ende 

           Blancefloer”. Borduurwerk naar het 750 jaar oude  liefdesgedicht van Diederic van Assenede  
 

  

      

 

 
Vlnr: Annie De Smet (Assenede);Brigitte Everaert(Hulst);Walter Redel (Assenede); Renée Gerits (Assenede); Ingrid   

              Van Goethem (Kloosterzande);Mia De Neve Waterstraat(Hulst); Peter Audenaert(Assenede) 
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                                        Koningin wil de waarheid vertellen 

                                             

Wi moghen oec weten wel gerede, 

dat wise te gader selen hebben bede 

ochte gader beide verliesen, 

 

 

Diederic van Assenede omstreeks het jaar 1260 in Floris ende Blancefloer : 

Siet hier die griffie, die hi hadde geset 

in sijn herte te stekene; ne haddict belet 

hi ware doet te derre stede. 

Ic was daer bi ende ic dede 

den raet dat ics hem bi liste 

ontrac, eer hijs selve iet wiste 

Wiene hebben al der kinder meer dan hem 

Wi moghen oec weten wel gerede, 

dat wise te gader selen hebben bede 

ochte gader beide verliesen, 

von desen moeten wi dat beste kiesen 

Vrouwe, seit hi, so segget heme 

dat hi ne genen rouwe neme 

ende hi blide wese ende vro, 

want die rechte waerheit draget also, 

dat Blancefloer sine amië levet, 

die hi harde gemint hevet 

Vertaling : 

Zie hier de griffel waarmee hij van plan  

was zich in het hart te steken; als ik 

het hem niet belet had,  was hij nu dood. 

Ik stond erbij en ik kon hem die griffel 

listig afhandig maken nog voor hij het 

in de gaten had. 

We hebben maar één kind. 

We beseffen toch dat we  

ofwel ze beiden samen zullen hebben en houden 
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ofwel dat we ze alletwee verliezen; 

we moeten hierin het beste kiezen   

Vrouwe zei hij (de Koning tot de Koningin)  

zeg hem (Floris)  dat hij niet langer triestig is 

maar dat hij vrolijk en blij weze 

want het is inderdaad zo dat 

zijn lief Blancefloer,  

waarvan hij zoveel houdt, nog leeft.    

 

Robert d’Orbigny  rond het jaar 1160 in Floire et Blancheflor : 

Dame, fait il, qu’en volés vos ? 

Diront li dont ?-Biaus sire, oi nos, 

car tot ensanle les avrés 

u ambesdeus por l’un perdrés. 

 

Vertaling : Dame, zei hij (Koning Fenus tot de Koningin), wat wilt ge dan ? 

                   Wilt ge (Koningin)  dat we  hem (Floris) de waarheid vertellen ? 

                   Jazeker, Sire; want, ofwel hou je ze  alletwee in leven,  

                   ofwel  verlies je ze beide, door er een te verlieren. 

 

 

                              Blancefloer leeft 

Wie waenden, als duse doet souds weten 

dattu haerre minne souds vergeten 

 

Om dat si onedel ende kersten es 

Diederic van Assenede omstreeks het jaar 1260 in “Floris ende Blancefloer” 

Wie waenden, als duse doet souds weten 

dattu haerre minne souds vergeten 

ende nemen dan eens coninx dochter; 

des souden wi hebben geleeft te sochter, 

dan ochti Blancefloer bleve te wive 

emmermeer te dinen live. 

Om dat si onedel ende kersten es 

entijn vader wilde niet gehingen des 
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dat si dijn wijf soude wesen bleven, 

wilde hi se verdoen; maer hi lietse leven 

bi den rade, die wi hem rieden 

ende bevalse comannen ende deedse bieden 

te cope ter marct, daer hise sande. 

Daer cochtense comanne van verren lande. 

Vrouwe, seit hi, segdi mi waer ? 

Vertaling :  

We dachten, dat als U dacht dat ze dood was, 

dat U haar liefde zoudt vergeten, 

en dan een Koningsdochter tot vrouw zoudt nemen 

Dat zouden we liever gehad hebben, 

dan dat Blancefloer gans Uw leven Uw vrouw zou zijn.  

Omdat ze niet van adel is en christelijk is, 

en omdat Uw vader niet wilde toestaan 

 dat ze jouw vrouw zou worden, wilde hij haar ombrengen; 

maar hij liet ze in leven op onze raad; 

en hij gaf ze mee aan kooplieden en liet haar  

op de markt te koop aanbieden. Daar werd ze  

verkocht aan kooplui van een ver land. 

Vrouwe, zei hij (Floris tot zijn moeder) 

spreekt ge de waarheid ? 

 

Robert d’Orbigny rond het jaar 1150 in Floire et Blancheflor 

Nos voliemes que Blanceflor 

n’eüst a toi plus nule amor, 

por çou que crestiiene estoit 

povre cose de bas endroit 

 

Vertaling :  We wilden dat de liefde tussen 

                     U en Blancheflor niet voortduurde, 

                     want ze is een christelijke 

                     niet welgesteld, en van lage komaf 
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                                  Het graf is leeg 

                      

 
               Tekening Peter Audenaert (Assenede)   
                       Diederic van Assenede  rond het jaar 1260 in Floris ende Blancefloer :                             

                        Sone, seit si, niet en wene 

                        ic sal di seggen ende liën 

                       die rechte waerheit van dire amiën: 

                       Si levet, daer es niet int graf. 

                    

                       Doe deedsi roepen jongelinge,  

                       die dapper waren ende starc 

                       ende dede oplichten den sarc. 

                       Alse Floris niet en vant daer onder 

                       hi dankes Gode – het dochtem wonder 

                       doe seide hi dat hi wilde leven. 

                      Vertaling :   
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                           Mijn zoon, zei ze (de Koningin tot Floris), ween niet meer, 

                           Ik zal U de volledige waarheid vertellen over 

                           je geliefde : het graf is leeg ! 

                           Toen liet ze (de Koningin) sterke jongelingen 

                           roepen om de grafsteen op te tillen. 

                           Toen Floris daar niets onder vond, dankte hij God 

                           voor wat hem een wonder scheen, en zei 

                           dat hij weer zin had in het leven.    

                          

                            

 

                 Borduurster Ingrid Van Goethem (Kloosterzande/ Zeeuws-Vlaanderen, Nederland) 
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                                            Floris gaat op zoek naar Blancefloer 
                       

 

                Tekening Peter Audenaert (Assenede)   
               Diederic van Assenede rond het jaar 1260 in Floris ende Blancefloer : 

                          Daer wart die rouwe sciere verdreven  

                          vander bliscap; hi wart so blide; 

                          hi en soudse soeken ende vinden, 

                          waer sose ware 

                          Vertaling : Zo maakte het verdriet snel plaats voor vreugde.  

                                              Hij (Floris) was zo blij; 
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                                              Hij (Floris) zou ze (Blancefloer) zoeken  

                                              én vinden; waar ze ook was  

                          Noch bidt hi sinen sone, dat hi blive; 
                hi sal hem selke geven te wive, 

                          die scone sal sijn ende van hogen magen, 

                          die crone met eren moge dragen. 

                          Here, seit hi, ocht gi mi mint 

                          sone gewages nemmer, bedi men vint 

                          in al der werelt wijf ne gene, 

                          die ic minnen mach sonder haer allene. 

                      Vertaling :  Nogmaals smeekte hij (de Koning)  zijn zoon (Floris) om te blijven; 

                                          hij zou hem een mooie vrouw van hoge geboorte geven, 

                                          en die de koningskroon waardig zou dragen. 

                                          Heer, antwoorde Floris, als U van me houdt, 

                                          spreek daar dan nooit meer over, want behalve 

                                          Blancefloer, is er geen vrouw in de wereld 

                                          van wie ik zou kunnen houden.  

                      Sone, nu hebt den orlof mijn, 

                      na dien dats ander raet en mach sijn. 

                      Ic sal di helpen ende gewinnen al, 

                      datti daer toe behoeven sal. 

                      Vertaling :  M’n zoon, ga dan maar. 

                                          Er zit niets anders op. 

                                          Ik zal je helpen, en U alles 

                                          geven, wat je nodig hebt.2; 

                                                                                                                     
Borduurster   Christine   Verpaele    (Assenede) 
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    Floris vertrekt op queeste          

 
        Tekening Peter Audenaert (Assenede)          

Diederic van Assenede rond het jaar 1260 in Floris ende Blancefloer : 

Here, seit hi (Floris tot zijn vader), nu hoert na mi ! 

         Ic sal varen gelijc enen coman, 

         die wille copen ende vercopen. 

         Twelf someren selen vor mi lopen. 

         So willic dat men bi uwen rade 

         die drie met silvere ende met goude lade; 

         dander drie selen dragen gemunte penninge; 

         die twee selen dragen goede cleder; 

         so willic dat dragen de viere 

         bont werc, grau ende sabelijn. 
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              Vertaling :    Luister dan, zei Floris, het beste wat 

                                    ik kan bedenken is dat ik zal reizen als koopman, 

                                    op zoek naar handelswaar. 

                                    Ik wil twaalf lastpaarden meenemen, waarvan er 

                                    met Uw goedvinden, drie met zilver en goud   

                                    beladen worden. 

                                    Drie andere moeten gemunt geld dragen. 

                                    Twee moeten er worden bepakt met mooi linnen; 

                                    en de laatste vier met grijs en zwart bont. 

                                    Een vingerlijn hem sijn moeder gaf : 

                                   du en voers met di dit vingerlijn, 

                                   also lange alst over di sal sijn, 

                                   en darfstu niet vruchten van quaden diere, 

                                   no van watre no van viere, 

                                   dine sal mogen scaden wapen ne geen man. 

            Vertaling :    Floris moeder gaf hem een ring; 

                                   draag deze ring, zei ze, want zolang je hem bij U hebt, 

                                   heb je niets te vrezen van wilde dieren, 

                                   noch van water, noch van vuur. 

                                   Geen mens en geen wapen zal je deren. 

 

            Robert d’Orbigny rond het jaar 1150 in Floire et Blanchefelor : 

                                   Fius, cest anel a grant poissance 

                                   si en pöés avoir fiance 

                                  que vos ja rien ne requeriés 

                                  que tost u tart tot ne l’aiés. 

                                  Il prent l’anel, si l’en mercie 

                                  et dist : “Encor l’avra m’amie ! »  

 

            Vertaling :    Mijn zoon, (zei de Koningin tot Floris) deze ring is wonderbaar; 

                                  je kunt erop betrouwen ; 

                                  je zult niets zoeken 

                                  dat U niet vroeg of laat zult vinden. 

                                  Hij (Floris) neemt de ring en dankt er haar (zijn moeder) voor, 

                                  en voegt er aan toe : Er komt een dag dat mijn lief hem zal dragen. 
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                                                      Borduurster : Gonny Standaert (Maldegem) 

                        
                     Borduursters   v.l.n.r. : Jacinta Kieboom (Assenede)  en Georgette De Baets (Eeklo) 
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                                                               Borduurster Georgette De Baets (Eeklo) 
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                                                       Afscheid van Floris van zijn ouders 

 

                                                          ‘Fius’, cesti porteras. 

                                                           Puet estre que por li aras 

                                                            celi qui por li fu vendue’ 

                                                                   Blanceflor ta drue 

 

           Robert d’ Orbigny rond het jaar 1150 in Floire et Blancheflor : 

                             Quant vint au prendre le congié 

                                      li rois la coupe a demandee 

                                      ‘Fius’, fait il, ‘cesti porteras. 

                                      Puet estre que por li aras 

                                      celi qui por li fu vendue’ 

               Vertaling :     Als hij (Floris) op het punt staat afscheid te nemen 

                                      laat de Koning (vader van Floris)  de beker halen  

                                      die hem (de Koning) werd gegeven in ruil voor Blancefloer. 

                                      Zoon, zei hij, doe deze (beker) mee. 

                                      Misschien dat je in ruil voor deze beker haar terugkrijgt 

                                      die ervoor verkocht werd. 

              Diederic van Assenede rond het jaar 1260 in Floris ende Blancefloer 

                   Hi nam orlof ende wilde varen. 

                   Daer mocht men sere sien mesbaren 

                   ende utermaten wenen bede 

                  vader ende moeder tien gescede, 

                  haer hande wringen ende sliten haer haer. 

                  Emmer waren si in dien, 

                  dat sine nemmermeer waenden sien. 

                  Hen gesciede alsijt ontsagen, 

                  want sine nemmermeer en sagen. 

                  Vertaling  :     Hij (Floris) nam afscheid en wilde vertrekken. 

                                           Bij dat afscheid maakten zijn vader  en moeder  

                                           groot misbaar. Ze huilden luidkeels,  wrongen  

                                           de handen en trokken zich de haren uit het hoofd.  

                                           Ze dachten hem (Floris) nooit weer te zien. 

                                           En zoals ze vreesden gebeurde het ook, want 

                                           ze (vader en moeder) zouden hem (Floris) nooit meer weerzien.   
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Floris reist naar de haven    

                
                 Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

              Diederic van Assenede rond het jaar 1260 in “Floris ende Blancefloer”: 

            Nu es Floris comen buter stat 

                ende sine someren wel op haren pat. 

                Hi achte sijn dach vaerde ende sijn dinc 

                ende nam raet met sinen camerlinc 

                welcsins mense best tierst sochte. 

                Die camerlinc seide, dat hem best dochte, 

                dat si voeren ter havenen daer Blancefloer 

                metten comannen scepede ende voer.   

              Vertaling :  Toen Floris  de stad verliet en met zijn paarden op weg ging, 

                                  Dacht hij na over zijn reisweg en zijn verdere plannen 

                                  en overlegde hij met zijn kamerdienaar  in welke 
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                                   richting  ze Blancefloer best eerst gingen zoeken. 

                                   De kamerheer  antwoordde dat volgens zijn gedacht 

                                   ze best naar de haven konden gaan waar  

                                   Blancefloer met de kooplui inscheepte en wegvoer. 

                  Robert d’Orbigny rond het jaar 1150 in Floire et Blancheflor :  

                   Es le vos hors de la cité 

                   o ses somiers bien narrouté. 

                  Il et li cambrelens consellent 

                  et lor jornees apparellent. 

                  Au port voelent primes aller 

                  u Blanceflor entra en mer 

                 Vertaling :  En daar kwamen ze uit de stad 

                                     met hun rijkelijk uitgeruste paarden. 

                                     Floris ende de kamerheer overlegden 

                                     over hun reisweg. 

                                     Ze beslisten allereerst naar de haven te trekken 

                                     waar Blancefloer ingescheept was. 

               

 

Borduursters Lefevre Christine(Knesselare), Patricia Roelandts (Knesselare), Erna Van den Hende (Ursel) 

              werken er verder aan mee : Tanghe  Denise (Knesselare) en Leentje De Baets (Maldegem)   
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Floris doet zich voor als koopman 

 

 

Si seggen, dat si coman sijn ende gerne wouden 

tilike scepen ende over varen 

 

 

 

 

Robert d’Orbigny rond het jaar 1150 in Floire et Blancheflor: 

Tant ont erré qu’il sont venu 

ciès un borgois et descendu 

qui maisons ot larges et grans 

a herbregier les marceans 

Vertaling :  Ze arriveerden uiteindelijk (in de havenstad) 

                    en stegen af bij een burger 

                    die een fondouk  uitbaatte 

                    om kooplui te herbergen 

 

Diederic van Assenede rond het jaar 1260 in Floris ende Blancefloer : 

Si seggen, dat si coman sijn ende gerne wouden 

tilike scepen ende over varen 

ende an ander copinge haer goet bewaren 

Vertaling : Ze vertelden dat ze kooplieden zijn en dat  ze graag spoedig  

                   wilden scheepgaan en vertrekken  

                    om andere handelswaar te verhandelen 
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                                                   Floris treurt  

 

Sonder om Blancefloere allene 

No eten no drinken dat hi mochte. 

 

Al seggen si dat si comanne sijn, 

si sijn elre omme geport uut 

 

     Diederic van Assenede  omstreeks het jaar 1260 in Floris ende Blancefloer   :      

Maer Floris hadde al ander gepeins 

hinne hadde bliscap no joie gene 

sonder om Blancefloere allene: 

Te hare wart hadhi emmer sijn gedochte 

no eten no drinken dat hi mochte. 

Dit dede hi so dicke ende so openbare, 

dats die vrouwe wart geware. 

Haren here nopede si behendelike: 

Al seggen si dat si comanne sijn, 

si sijn elre omme geport uut. 

Vertaling : 

Maar Floris zijn gedachten waren elders; 

hij was helemaal  niet vrolijk en blij, 

omwille van Blancefloer. 

Hij kon alleen maar aan haar denken, 

hij kon niet eten en niet drinken. 

Het viel zo op, dat de waardin het merkte. 

Ze wees er stilletjes de waard op en zei: 

Ze zeggen dat ze kooplui zijn, 

maar ze zijn vast voor iets anders op pad.        
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                               De waardin vertelt over Blancefloer                 

                       

                      Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

                      Borduurster : Annemieke Van der Tol (Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen) 

Diederic van Assenede omstreeks 1260 in Floris ende Blancefloer : 

Oec sagic hier, des es  niet lange leden, 

ene joncfrouwe van den selven seden, 

die mi dochte dat al dus voer; 

haer selven noemetsi Blancefloer. 

Si versuchte over etene dicke onsochte 

ende gewoech dicke eens haers amijs, 

dien si harde minde ende hiet Florijs, 

daerse omme was versent ende vercocht. 

Dat seiden diese hier hadden brocht 

dat sise voert vercopen wouden 

ende te Babylonien met hem voeren souden 

Vertaling: 

Niet lang geleden zag ik hier  

een jonkvrouw die zich precies zo gedroeg. 
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Ze zei dat ze Blancefloer heette. 

Tijdens het eten zat ze te piekeren 

en had het gedurig over haar vriendje 

van wie ze zoveel hield en die Floris noemde; 

en omwille van wie ze weggestuurd en verkocht was. 

Zij die ze (Blancefloer) hier binnengebracht hadden, 

zeiden dat ze haar wilden verkopen 

en haar daarvoor naar Babylonie wilden voeren. 

Robert d’Orbigny omstreeks het jaar 1150 in Floire et Blancheflor : 

Autretel vi jou l’autre jor 

de damoisele Blanceflor 

ensi se noma ele a moi. 

Ensement au mangier pensoit 

et un sien ami regretoit 

Flore, cui amie ele estoit ; 

por lui tolir in le vendoit. 

Ele fu çaiens quinze jors, 

ses regrès fu adès en plors. 

Vertaling : 

Enige tijd geleden gedroeg een jonkvrouw 

die zich Blancefloer noemde, ook zo : 

tijdens de maaltijd zat ze ook te piekeren,  

en sprak ze over haar geliefde Floris die ze betreurde; 

om haar van hem te scheiden had men haar verkocht. 

Ze verbleef hier vijftien dagen en hield niet op 

met rouwen en wenen. 

Quant Flores s’amie ot nommer 

et de li certement parler, 

de la joie tos s’esbahi, 

ainc n’en sot mot, si abati  

le vin qui devers lui estoit 

a un coutel que il tenoit 

Vertaling : 

Toen Floris de naam van zijn lief hoorde noemen 

en hij er zich bewust van werd dat ze het over haar hadden 

werd hij als van de hand Gods geslagen; 

hij kon geen woord meer uitbrengen; 

hij stootte zijn beker wijn om 

           met het mes dat hij in de hand hield. 
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Vlnr  : Annie De Smet (Assenede)           Annemieke Van der Tol (Terneuzen)  
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Op queeste naar Babylon                            

 

                 Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

Diederic van Assenede omstreeks het jaar 1260 in Floris ende Blancefloer : 

Doe dede die verman roepen in die port, 

ochter enege coman waren, 

die te Babylonien wilden varen, 

dat si ter havenen voeren daden 

haer gewant, men soude die scepe laden. 

Vertaling : 

Toen liet een schipper in de stad omroepen 

of er soms kooplui waren 

die naar Babylonie wilden varen; 
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dat ze dan hun koopwaar naar de haven 

moesten brengen om op de schepen te laden. 

Met enen gestaden winde van norden 

rumeden si die havene van der stat. 

Si  hadden wint te maten ende niet te vele 

ende seilden acht dage met vollen zele 

Vertaling: 

Met een stevige wind uit het noorden 

vaarden ze uit de haven van de stad. 

Ze hadden goede wind mee 

en zeilden acht dagen met volle zeilen.                    

                                

                                 Aankomst in de haven van Blandas (Alexandrie) 
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                             Tekening Peter Audenaert (Assenede) 

Borduursters : Cecile Van de Voorde (Assenede); Christiane De Kesel (Assenede) 

Diederic van Assenede omstreeks het jaar 1260 in Floris ende Blancefloer : 

Twintech  marc van silvere ende tien van goude 

dede hem selve hebben Florijs, 

hem dochte, hi hadden gevoert int paradijs 

doe hine ant lant hadde geset, 

dat hi vinden waende, hi en worde belet 

bi andren ongevalle, Blancefloere 

ende gewinnen, ocht hise bevoere 

Vertaling: 

Floris betaalde de schipper twintig zilverstukken 

en tien goudstukken; 

Toen hij voet aan wal gezet had,  had hij het gevoel  

alsof hij in het paradijs terecht gekomen was,  

waar hij, als alles meezat,  Blancefloer  zou kunnen 

terugkrijgen, mocht hij haar vinden; 

Blancefloer op het spoor 

Mettien scepe was Blancefloer 

van Spaengen te Blandas over brocht 

metten comannen diese hadden gecocht 

Sie achten te verne her vort 

te Babylonien in die port 

Daer was mede ene scone joncfrouwe 

die vele peinsde ende hadde rouwe 

Blancefloer seidsi dat si was geheten  

Robert d’ Orbigny omstreeks het jaar 1150 in Floire et Blancheflor: 

Ci vint l’autrier une compaigne 

de marceans, jou cuit, d’ Espaigne 

et amenerent a cest port, 

ce m’est avis, se voir recort, 

une pucele o eus avoit 

qui ensement se contenoit 

jou l’oï nomer Blanceflor 

en ma nef mena grant dolor 

Vertaling : Een tijd geleden arriveerde hier in de 

                   haven een gezelschap kooplui, ik meen dat 



Pagina 216 van 260 
 

216 -  Stand der borduurwerken voor het wandtapijt :  “Tapijt van Assenede. Tapijt van Floris ende 

           Blancefloer”. Borduurwerk naar het 750 jaar oude  liefdesgedicht van Diederic van Assenede  
 

                   ze uit Spanje kwamen. 

                   Ik herinner me dat ze een jong meisje bijhadden, 

                   die zich ook zo (als U) gedroeg. 

                   Ik hoorde dat ze haar Blancefloer noemden, 

                   in het schip deed ze niets anders dan wenen. 

Diederic van Assenede omstreeks het jaar 1260 in Floris ende Blancefloer :   
Mettien scepe was Blancefloer 

van Spaengen te Blandas over brocht 

metten comannen diese hadden gecocht 

Sie achten te verne her vort 

te Babylonien in die port 

Daer was mede ene scone joncfrouwe 

die vele peinsde ende hadde rouwe 

Blancefloer seidsi dat si was geheten 

                     Vertaling :  Blancefloer was per schip 

                                          van Spanje naar Blandas (Alexandrie) gebracht 

                                          door de kooplui die haar hadden gekocht; 

                                          deze wilden verder varen 

                                          naar de haven van Babylon (Kairo). 

                                          In hun gezelschap was een mooi jonkvrouw 

                                          die veel piekerde en treurig was. 

                                          Ze zei dat haar naam Blancefloer was.   

                                         Floris droomt over Blancefloer 

                                              

                                                   Tekening Peter Audenaert (Assenede) 
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                 Diederic van Assenede omstreeks het jaar 1260 in Floris ende Blancefloer : 

Floris  geboet die bedden te makene. 

Selve ginc hi opt scoenste slapen. 

Daer Floris sliep, hem droemde sochte 

om Blancefloere, want hem dochte 

dat hise met sinen ogen sach 

ende hi in haren armen lach, 

si in den sinen endi hi in den haren 

Als hi ontspranc, wart hi geware, 

dat het droem was ende logene al. 

               Vertaling :  Floris liet de bedden opmaken. 

                                   Zelf ging hij in ’t schoonste bed slapen. 

                                   Toen Floris sliep droomde hij heerlijk over Blancefloer. 

                                   Hij droomde dat hij haar weer zag  en 

                                   in haar armen lag; 

                                   zij in zijn armen en hij in de hare; 

                                   Toen hij wakker werd besefte hij dat het maar een 

                                   droom was, en dus bedrog. 

              Robert d’Orbigny  omstreeks het jaar 1150 in Floire et Blancheflor:     

                Quant Flores dort, et ces cuers velle  

                o Blanceflor jue et conseille 

                mais s’il dormi, ce fut petit 

             Vertaling : Toen Floris sliep was zijn hart wakker 

                                 in zijn droom ravotte en babbelde hij met Blancefloer; 

                                 doch zijn slaap was kort.      

 

                           Floris komt aan de rivier de FIRE     

                                     Die den verman hebben woude,   

                                                         dat hi den horen blasen soude     

                                   

Diederic van Assenede omstreeks het jaar 1260 in Floris ende Blancefloer :  

Des anders dages .. quamen si  omtrent die vespertijt 

tenen watre, dat snel was ende wijt, 

die Fire hiet ende was harde diep 

een arm vander zee  die so sere liep, 

datter nie brugge over ginc. 

Een horen daer an enen stake hinc 
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die den verman hebben woude, 

dat hi den horen blasen soude. 

An dander side stont Monflijs. 

Den horen nam in die hant Florijs 

ende setten te monde ende blieser mede 

dat hijt te Monflijs horen dede. 

Vertaling :     ’s Anderendaags kwamen ze tegen de avond 

                       aan een snelstromend en breed water, 

                       dat de naam FIRE droeg  diep was. 

                       Het was een zeearm die zo snel stroomde 

                       dat er geen brug kon over gelegd worden. 

                      Aan een staak   hing daar een hoorn; 

                      wie de veerman wilde hebben 

                      moest op de hoorn blazen. 

                      Aan de overkant lag MONFLIJS. 

                      Floris nam de hoorn in de hand 

                     zette hem aan zijn mond en blies erop 

                     dat het tot Monflijs hoorbaar was. 

 

                                                          Floris op de overzetboot  

                                    Wi  sijn coman  ende copingen plien  

                                                     Te Babylonien hebwi geacht te verne. 

                                                   Ene joncfrouwe  met mi hier over voer 

                                                       Die liede noemdense Blancefloer  
 

 

               Diederic van Assenede omstreeks het jaar 1260 in Floris ende Blancefloer :  

Jonchere, seit hi, welcsins wildi varen 

ende wat saken soecti in dit lant ? 

Meester, dat moegdi selve sien 

dat wi coman sijn ende copingen plien 

Te Babylonien hebwi geacht te verne. 

..dat vierendeel van enen jare 

dat ene joncfrouwe van dien gebare 

aldus met mi hier over voer. 

Die liede noemdense Blancefloer, 

 diese met hem hadden brocht. 

Dat seidsi dat mense hadde vercocht 
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om enen jonchere, die in Spaengen bleef 

daer si groet seer omme dreef  

Vertaling :  Jongeheer, waarheen wilt U 

                    en wat zoekt U in dit land. 

                    Meester dat ziet U toch; 

                    wij zijn kooplieden en zoeken handel te drijven. 

                    Ons reisdoel is Babylonie. 

                    .. 

                  Een maand of drie geleden  

                  heb ik hier een jonckvrouw overgezet 

                  die zich als U gedroeg. 

                  De lieden die ze bijhadden 

                  noemden haar Blancefloer. 

                  Ze vertelde dat ze verkocht was 

                  omwille van  haar liefde voor een jonge heer 

                  die in Spanje was achtergebleven, 

                  en ze daarover zeer diepbedroefd was. 

Op weg naar Babylon 

Her werd, ic biddu, of gi enegen vrient 

te Babylonien hebt in die stat 

dat hi mi gehulpich ende geradech si 

Dit vingerlijn seldi hem togen 

te littekene, dat hi u dor minen wille 

beide openbare ende stille 

gehulpech si, ocht gijs hebt noet 

Diederic van Assenede omstreeks het jaar 1260 in Floris ende Blancefloer : 

Her werd, ic biddu, of gi enegen vrient 

te Babylonien hebt in die stat 

die dor u soude doen iet wat, 

daer ons te herbergen voechde te sine 

dat gi hem ombiet met uwen littekine, 

dat icker hebbe te doene, dat hi mi  

gehulpich ende geradech si. 

Vertaling :           Heer waard, ik vraag U, of ge geen vriend 

                             hebt in de stad Babylon 

                             die uit vriendschap voor U moeite zou willen doen 

                             om ons  behoorlijk te laten herbergen 

                             en die ge uitnodigt , middels uw herkenningsteken,  
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                             om als het nodig mocht zijn 

                             mij met raad en daad bij te staan.     

Dit vingerlijn seldi hem togen 

te littekene, dat hi u dor minen wille 

beide openbare ende stille 

gehulpech si, ocht gijs hebt noet 

Vertaling :  Laat hem deze ring zien 

                    als herkenningsteken en zeg hem 

                    dat ik hem vraag U overal mee te helpen 

                    als U daaraan behoefte hebt     
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                    Eerste borduursteek voor het wandtapijt 

* “Officiële eerste” borduursteek op 23/10/2015 in de kerk St Petrus & 

Martinus te ASSENEDE (Oost—Vlaanderen) 

                    

V.l.n.r. Kabinetsattaché Dirk Maes (Kabinet Vlaams Minister Joke Schauvliege), Gouverneur Jan Briers 

(Provinciebestuur Oost-Vlaanderen), Zeeuws Gedeputeerde voor Cultuur Ben De Reu (mede namens de 

Commissaris van de Koning te Zeeland), geassisteerd door borduursters : v.l.n.r.:  Lut Cocquyt 

(Assenede), Van Hyfte Nancy (Watervliet) en Christine Verpaele (Assenede). 

                    
V.l.n.r.: Dr. Adri de Kraker (Voorzitter Heemkringen uit de Vier Ambachten); Frank Van Driessche 

(Wethouder Cultuur in de Zeeuwse gemeente  HULST); Burgemeester Jan Loninck (Gemeente 

TERNEUZEN), geassisteerd door de borduursters, v.l.n.r. : Nellie De Kraker(Zaamslag), Erna Ranschaert 

(Sas van Gent), Yvette Stals (Zelzate) 



Pagina 222 van 260 
 

222 -  Stand der borduurwerken voor het wandtapijt :  “Tapijt van Assenede. Tapijt van Floris ende 

           Blancefloer”. Borduurwerk naar het 750 jaar oude  liefdesgedicht van Diederic van Assenede  
 

            
V.l.n.r. : Historica Katrien De Vreese (Directeur Davidsfonds); Dr. Dirk De Smet  

(Voorzitter vzw  HALLEKIN); Asseneeds kunstenaar/tekenaar Peter Audenaert 

   
V.l.n.r. (naast Gedeputeerde B. De Reu) : Burgemeester Dr. Ph. De Coninck (Assenede);  Burgemeester 

Joerie De Maertelaere (Evergem); Eerste Schepen Martin Acke (Zelzate); Schepen Jacques De Smet 

(Wachtebeke). 
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V.l.n.r. : Schepen Jacques De Smet (Wachtebeke); Professor Dr. Jozef Janssens (Emeritus hoogleraar 

KUBrussel); CEO Raymond LIBEERT (linnenweverij LIBECO Meulebeke) 

          
                  Jf. Lore Muylle ( lid AV vzw HALLEKIN)            Privilegiëncouffre van de “Vier Ambachten” 



Pagina 224 van 260 
 

224 -  Stand der borduurwerken voor het wandtapijt :  “Tapijt van Assenede. Tapijt van Floris ende 

           Blancefloer”. Borduurwerk naar het 750 jaar oude  liefdesgedicht van Diederic van Assenede  
 

* Eerste borduursteek dd. 9 april 2016 door  Vlaams Minister Joke Schauvliege 

          
In aansluiting op de “eerste officiële borduursteek voor het tapijt van Assenede” dd. 

23/10/2015 in de KERK te ASSENEDE, waarvoor beschermvrouw Vlaams Minister Joke 

Schauvliege toen op het laatste moment verhinderd was, bracht ze op zaterdag 9/4/2016 

een bezoek aan het wandtapijtproject : borduurwerken, borduursters, medewerkers….en 

zette ze ook haar eerste borduursteek, zoals meerdere personaliteiten toen op 23/10/2015.  

Waren daarvoor tegen 23/10/2015 uitgenodigd : de huidige bestuurlijke vertegenwoordigers 

uit de eertijdse (nu) grensoverschrijdende VIER AMBACHTEN-omschrijving : een bestuurlijk-

rechterlijke organisatie in het NO van het ‘oude’ Vlaanderen ( int oest hende van Vlaendren) 

van de 13° eeuw (ten tijde van Diederic van Assenede) en waarin de “clerc” Van Assenede 

Diederik (vers 24 in Floris ende Blancefloer) ook beroepshalve werkzaam was als grafelijk 

belastingsontvanger; zijn belastingsrol noemde : “De Brieven van Assenede”. 
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Vandaag betreft het de gemeentebesturen van Assenede, Zelzate, Evergem, Wachtebeke, 

Hulst en Terneuzen. Ook de vertegenwoordigers van de provincies Zeeland en Oost-

Vlaanderen (Gouverneur Jan Briers) waren toen ook van de partij. Zie foto’s hierboven. 

             

Er wordt geborduurd aan ons wandtapijt in vier ‘formules’ : 

1° in groep in het borduurlokaal  van vzw HALLEKIN (Hollekenstraat 5 te Assenede) : vrijdag- 

en dinsdagnamiddag (samen en gezellig van : 13.30 u – 17.00 u), en dit zolang er 

ingetekende linnen doeken beschikbaar zijn om te borduren. 

2°  en verder  : 

2.1. in groep buiten Assenede : bv KVLV-URSEL, OKRA-Limburg, VROUWEN VAN NU.. 

2.2. individueel “thuis” ten huize van de individueel meewerkende borduurster 

2.3. thuis bij ‘meerdere’ borduursters (de borduurtafel en het linnen doek verhuizen van 

‘huis naar huis’ door en bij de thuisborduursters aan betreffend tafereel) 

in binnen- en buitenland. 

De “thuisborduursters” komen geregeld naar het borduurlokaal aan de Hollekenstraat 

nr.  5  9960 Assenede  voor: 
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a) Overleg met het leidend borduurteam (Voorzitter Annie De Smet, borduurspecialiste 
Lieve De Zutter, borduurcoordinator Renée Gerits) en de tekenaars en illustrators. 

b) Kijken naar mekaars borduurwerk : inspirerend; de borduursters leren veel van elkaar  
c) Eens gezellig met de anderen te borduren en samen te zijn : het project is immers een 

“sociaal-cultureel” project : een participatie-project ! 
 

TIMING : De borduurwerken zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de  

                   tekeningen.  

In de praktijk  worden er een tweetal tekeningen per maand gerealiseerd.  De laatste 

tekening is  derhalve voor rond einde 2018; ondertussen wordt  verder geborduurd op basis 

van de beschikbare tekeningen. Er zijn vandaag meer  borduursters/borduurteams dan 

beschikbare te borduren, resp. ingetekende,  doeken. 

OPTIE ivm  de  verdere rekrutering van de borduursters : 

1° borduursters uit het Meetjesland  en Zeeuws-Vlaanderen  

2° borduursters uit elke Vlaamse provincie; 

3° borduursters (en desgevallend tekenaars) uit elk van de 12 landen waarin een ‘eigen 

volkstalige versie’ van dit eeuwenoud gedicht (“Europese bestseller uit de late 

middeleeuwen”)  verscheen.  

Van zodra daartoe tekeningen beschikbaar zijn worden verdere contacten gelegd met 

borduurgroepen uit Frankrijk, Duitsland,  Noorwegen, Zweden, Denemarken, IJsland, Italië, 

Griekenland, Tsjechië, Spanje; landen waar een volkstalige versie van dit liefdesverhaal 

bestaat. Zie BIBLIOGRAFIE onder PUBLICATIE  op  deze website aub : 

http://www.tapijtvanassenede.be/bibliografie.html  

“Het wandtapijt wil een cultureel-pedagogisch product zijn van tekenaars en 

borduursters uit al deze landen waar het laatmiddeleeuws  liefdesverhaal  van “Floris 

ende Blancefloer” hoorde tot hun vroege literatuur”. “Naast deze internationale 

ambitie wil ons wandtapijt ook een toeristisch item zijn voor dorp en streek” 

Minne en mach ghene cracht wederstaen 

(Vertaling : Niets kan weerstaan aan de liefde)        

Diederic van Assenede omstreeks het jaar 1260 

http://www.tapijtvanassenede.be/bibliografie.html


Pagina 227 van 260 
 

227 -  Stand der borduurwerken voor het wandtapijt :  “Tapijt van Assenede. Tapijt van Floris ende 

           Blancefloer”. Borduurwerk naar het 750 jaar oude  liefdesgedicht van Diederic van Assenede  
 

              

                   

Onder vlnr: Lucia Van Mosselvelde (Assenede); Vlaams Minister Joke Schauwvliegge; Paula Van  

                      Staeveren (Boekhoute) 

Boven vlnr : Lieve De Zutter (Ertvelde); Trees Van Eyckeren(Boekhoute); Maité De Smet (Assenede) 

                       Renée Gerits (Assenede) 
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                    Vlnr : Lucia Van Mosselvelde(Assenede); Vlaams Minister Joke Schauvliege  
                               Iréne Van Vooren (Zelzate)                   

                
Overhandiging door Vlaams Minister Joke Schauvliege van wol en linnen aan de Axelse 

borduursters van “Vrouwen van nu” : V.l.n.r. : Annemieke Van der Tol (borduurspecialiste, Terneuzen), 

Renée Gerits, borduurcoordinator (Assenede), Minister Joke Schauvliege (Ertvelde), Lieve De Zutter 

(borduurspecialiste, Ertvelde), Sankie Koster den Haemer (Overslag; Zeeuws-Vlaanderen); Annie  

De Smet (voorzitter Tapijtproject, Assenede) 
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Verdere afwerking 

met dank aan vele medewerkers 

 

Na het borduren van de doeken volgt een arbeidsintensieve afwerking, hoofdzakelijk handwerk ! 

1. Het aanbrengen van een voering in linnen 

1.1.  De Meulebeekse, en Vlaanderen’s grootste,  linnenwever LIBECO nv, die ons het   

       linnen schenkt voor het  wandtapijt, schenkt ons tevens 100 m2 linnen voor de   

       voering. 

1.2. Tussen doek en voering wordt een polyester naaldvilt gevoegd , geschonken door de 

       firma TWE Meulebeke BVBA, Zaakvoerder Ing. Hugo Christiaen (Assenede) 

1.3.  Mertens Service Center uit Melle geeft ons in bruikleen: een industriële 

       naaimachine, een overlock, een semi-industriële strijkinstallatie. 

2. Het realiseren van een ophangsysteem door in de bovenste en onderste omslag een 

geanodiseerde aluminiumstaaf aan te brengen. In de bovenste staaf worden ‘tops’ twee 

magneten (6 Kg trekkracht)  aangebracht voor de ophanging van betreffend doek. 

Olv Dhr Guido Lemaire (Boekhoute) wordt in samenwerking met het St Laurensinstituut van 

Zelzate gezocht naar een meest optimale tentoonstellingsinfrastructuur. 

Dames en heren die graag meewerken aan deze afwerking kunnen eens vrijblijvend komen kijken : 

Hollekenstraat, 5,  9960 Assenede; hallekin@telenet.be; tel.: 00 32 (0) 9 3 44 44 44. 

                      

               Mevrouw Rita de Sloover (Assenede), Regentes mode, voorzitter FEMMA-Assenede. 

mailto:hallekin@telenet.be
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Enkele beelden van het samenwerkingsgebeuren 
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Borduurspecialiste Lieve De Zutter (Ertvelde) geeft borduurlessen in het borduurlokaal te Assenede. 
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De “Axelse” borduursters (uit het middeleeuwse “Ambacht” Axel) 
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Afgewerkte doeken 
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Bezoek Schepen van Cultuur van de gemeente Assenede Mevr. Chantal Bobelijn  

 

Bezoek door de Schepen van Cultuur van Assenede Mevrouw Chantal Bobelijn aan de borduursters,   

tekenaars en medewerkers aan het “Tapijt van Assenede. Tapijt van Floris ende Blancefloer”. 

Vlnr : Borduurcoordinator Renée Gerits (Assenede); Chantal Bobelijn, Schepen Cultuur (Assenede); 

Annie De Smet, Voorzitter Tapijtproject (Assenede)  
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Het linnen (175 m2) voor het “Tapijt van Assenede. Tapijt van Floris ende Blancefloer” 

werd geschonken door de linnenweverij NV LIBECO uit Meulebeke, West-Vlaanderen, 

horende tot de top drie van de  Europese linnenwevers; de grootste Vlaamse 

linnenwever; met 150 jaar ervaring in Vlaams, c.q. BELGISCH LINNEN. 

 

Overhandiging van een van de rollen linnen van/door LIBECO aan vzw HALLEKIN 
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                                   Annie De Smet         CEO LIBECO Raymond LIBEERT         Renée Gerits 

                           Voorzitter Tapijtproject                                                          Borduurcoordinator 
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          Diederic van Assenede en ‘Floris ende Blancefloer’ in brons 

                
               Florez och Blanzeflor (1942) door Stig BLOMBERG,  Stockholm, ZWEDEN 

          
                        Peter Audenaert         Diederic van Assenede      Lut Cocquyt    

              Bronzen sculptuur (2013) ontworpen  door Peter Audenaert (Assenede, Gemeentehuis) 
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        met de beste groeten van het borduurteam en van onze vele medewerkers 

 

 

 

 

 

               Lieve De Zutter                        Annie De Smet                  Renée Gerits 

            Borduurspecialiste                         Voorzitter                Borduurcoordinator  

 

 

 

Vzw HALLEKIN, KBO ond. nr. 0433479340; Hollekenstraat, 5,  B 9960 Assenede (België) 

Tel : 00 32 (0)9 344 44 44; hallekin@telenet.be; www.tapijtvanassenede.be 


