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Kom luister naar mij, ik ga een liefdesgeschiedenis vertellen die
niet bestemd is voor de oren van onbeschaafden of dwazen.
Maar zij die verstand hebben en die zowel de lusten als de lasten
van de liefde hebben leren kennen, of dat nu geleerden zijn,
leken, of hoofse vrouwen, die gun ik het dat ze erbij zijn als dit
verhaal ten gehore wordt gebracht. Ik wil ook niet verhinderen
dat alle hoofse lieden die goed en kwaad kunnen onderscheiden, het aanhoren. Het gaat over een standvastige liefde, over
vreugde maar ook over verdriet. Let goed op, dames en heren:
de liefde heeft de wonderbaarlijke eigenschap dat ze gepaard
gaat met smart!
Als men een verhaal op rijm wil zetten en het gebeurde ordelijk wil vertellen, moet men het op de ene plaats inkorten en ergens anders weer uitbreiden. Dat is een heel zware taak geweest
voor Diederic van Assenede. U moet hem allemaal dankbaar
zijn, dat hij het verhaal uit het Frans heeft berijmd en begrijpelijk in het Nederlands verteld heeft voor diegenen die het Frans
niet beheersen.
Allereerst zal hij vertellen onder welke omstandigheden
Blancefloer en Floris werden geboren, twee mooie kinderen,
die in hun leven menige narigheid en veel verdriet beleefden
aan de liefde, maar ook vaak blijdschap en grote vreugde. Eenieder die de waarachtige liefde kent-wanneer die hem bestendig en stevig in het hart geworteld is-die overkomt het vaak dat
de liefde hem nu eens geluk en dan weer ongeluk brengt. Dat
weten we allemaal terdege. Zo zal ik over deze beide kinderen
vertellen in het verhaal dat u gaat horen: hoeveel verdriet, hoeveel ellende beiden in hun leven te verduren kregen door de oprechte liefde die zij voor elkaar voelden. Maar vaak ook waren ze
zo gelukkig dat ze liever zó verder wilden leven dan in de hemel
te zijn. Intussen gebeurde er dan onverwacht weer iets ramp7

zaligs, dat hen beiden van grote hoogte neer deed storten, vanuit de blijdschap terug in het verdriet.
Er wordt vaak beweerd dat mensen die zich zo volledig aan de
liefde overgeven, dom zijn. Dat houden wij voor leugenpraat!
Wij hebben gehoord van Isolde, hoe zij Tristan0, de neef van
haar man, beminde, en hoe Paris Helena0 beminde, die beiden
hoofs en rechtschapen waren, en van nog veel meer andere
opzienbarende gevallen, waarover uitvoerig verteld wordt in
avonturenromans en andere genoeglijke verhalen. Maar ik heb
nog nooit gehoord dat domme, dwaze mensen in staat zijn uit de
grond van hun hart te beminnen. Wanneer die zoiets toch willen proberen, dan zouden ze de liefde ernstig benadelen. Ze
kunnen er maar beter van afzien en de liefde eren door haar niet
te krenken; liefde moeten ze overlaten aan hoofse schrijvers en
dichters en aan hoofse ridders en jonkvrouwen. Dïe beminnen
met oprechte trouw en zijn voortdurend onderworpen aan de
regels van de liefde.
Niets kan weerstand bieden aan de ware liefde; ze doet wat ze
moet doen! Dat bleek aan de wijze koning Salomo0: al was hij
machtig en heel wijs, toen de liefde het gebood moest hij zich
wel aan haar over geven, ook al was hij er graag voor gespaard
gebleven. Daarom hoeft niemand zich te verbazen dat de liefde
deze twee kinderen, wier verhaal ik vertel en die beiden nog jong
en teer waren, in haar macht hield. Ik vertel iets over hun oprechte liefde, al zal het me zwaar vallen. Luister nu hoe ik begin.
Wij vinden geschreven, moet u weten, dat er vroeger, langgeleden, een Saraceense koning uit Spanje vertrok, zodra hij zag dat
de zomer nieuwe bladeren en nieuw gras deed groeien. Zijn
naam was Fenus. Hij ging scheep met veel manschappen, zoals
zijn wijze raadslieden hem hadden geadviseerd. Al spoedig
meerde hij het schip af aan een zandige kust en zette voet op
christelijke bodem. Daar ging hij op roof uit en hij stichtte
brand; hij verwoestte muren en slechtte burchten. Kloosters,
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kerken en godshuizen, alles verwoestte koning Fenus. Ze doodden alle mannen en vrouwen en brachten hun buit naar hun
schepen. Zo werd in veertig dagen tijd alles verwoest, totdat er
binnen dertig mijlen van de zee geen christen meer te vinden
was en ook geen vee.
Toen ze de schitterendste kastelen en steden met de grond
gelijkgemaakt hadden, gaf de koning bevel de schepen met de
enorme buit te beladen. Ondertussen herinnerde hij zich dat
hij veertig uitgelezen ridders bij zich had, die flink en lofwaardig waren. Hij liet hen hun wapenrusting aantrekken en gaf hun
bevel de bergen in te trekken, de wegen en straten in alle richtingen af te rijden en pelgrims te beroven, als ze die zouden
tegenkomen. In de tussentijd zouden de anderen de schepen beladen en de terugreis naar Spanje voorbereiden.
De ridders bewapenden zich onmiddellijk en vertrokken met
veel machtsvertoon. Ze doorkruisten de bergen naar alle kanten, overal waar een weg liep of een doorgang te vinden was.
Ze reden overal rond en zagen weldra zeer vermoeide pelgrims
een berg afkomen. Zodra ze hen in het oog kregen, reden de
ridders de pelgrims tegemoet. Ze begonnen hen met geweld te
beroven en doodden ieder die zich verzette. De pelgrims konden niet ontkomen, noch door zich te weren op de been blijven.
Toen ze inzagen dat ze moesten sterven, gaven ze zich over en
schonken een groot deel van hun bezittingen weg, waardoor ze
zich vrijkochten.
Er bevond zich onder hen ook een Fransman, een graaf van
hoge geboorte. Omdat hij zich hevig verdedigde, wilden de Saracenen hem niet in leven laten; hij bleef dood op de weg achter.
Hij had een van zijn dochters bij zich, die van plan was een heilige plaats in Rome te gaan bezoeken, waar de bisschop haar
heen had gestuurd. Haar echtgenoot was in een gevecht omgekomen en zij was zwanger achtergebleven. De vrouw bevond
zich nu in grote nood: ze zag hoe haar vader gedood werd. Dat
alles moest zij doorstaan en nog veel meer, want de Saraceense
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ridders grepen haar en voerden de luid wenende en weeklagende vrouw voor de koning, hun heer, die heel blij met haar
was. Want toen hij de vrouw zag, schoot hem te binnen dat zijn
vrouw, de koningin, toen hij afscheid van haar nam in het land
waar hij haar had achtergelaten, gezegd had dat ze zo graag een
christenvrouw als kamermeisje zou hebben. Als hij zo iemand
zou tegenkomen, moest hij haar maar gevangennemen en voor
haar meebrengen. Toen hij de vrouw zag en zich dit alles herinnerde, besloot hij haar voor zijn vrouw mee te nemen en liet vervolgens bekendmaken dat hij wilde vertrekken.Daarop trokken
ze allen naar de schepen. Hun rooftocht was voorspoedig verlopen: ze hadden heel wat buit gemaakt en voeren met volle zeilen
weg.
Binnen afzienbare tijd kwamen ze in Spanje in de haven van
Toledo0. In de stad ging het nieuws aan hun komst vooraf: wie
het als eerste hoorde, vertelde het verder. En zo maakte men
elkaar bekend dat de koning en iedereen die met hem meegereisd was, weer heelhuids waren teruggekeerd. De mensen liepen naar de haven en waren blij dat ze hun verwanten behouden
terugzagen. Zowel vrouwen als mannen ontvingen de koning
met veel eerbetoon, en er waren ook veel kinderen bij.
Welgemoed ging de koning de zaal van zijn paleis binnen en
begon de buit te verdelen. De een kreeg wat meer, een ander wat
minder; daarin handelde hij heel verstandig. Toen nam hij met
een hoofs gebaar de gevangen vrouw bij de hand, die diepbedroefd was, dat kon je wel aan haar zien. Hij gaf de vrouw aan
de koningin, als haar deel in de buit en de koningin bracht haar
onmiddellijk naar het vrouwenvertrek en stond haar toe haar
christelijke leef- en geloofsregels te blijven naleven. De vrouw
onderhield haar geloof uiterst plichtsgetrouw en zij diende op
ieder moment haar meesteres trouw, vroeg en laat, zoals haar
plicht was. Ze leerde de koningin behoorlijk Frans en zo bewerkstelligde zij dat ze zowel aan het hof als in de rest van het land
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zeer geprezen werd. Alles wat ze deed was goed. Aan haar manier van denken kon je wel merken dat ze van hoge komaf was.
Eens moest ze voor haar heer, de koning, een banier weven.
Ze borduurde er menig dierenfiguur op en in het midden
beeldde ze de koning met de koningin af. Terwijl ze daarmee
bezig was, merkte de koningin, zowel aan haar uiterlijk als aan
haar manier van bewegen, dat haar kamenier zwanger was, omdat ze haar steeds rood zag worden en dan weer verbleken en
omdat ze met haar handen in haar zijden voelde en steeds van
gelaatskleur wisselde. De koningin vertelde haar van haar vermoeden en vroeg haar in vertrouwen te zeggen of ze inderdaad
in verwachting was en wanneer het kind verwekt was. De vrouw
vertelde het haar precies. Toen zei de koningin op haar beurt
dat zij ook zwanger was, vanaf hetzelfde tijdstip, en ze begonnen
uit te rekenen-zoals vrouwen dat nu eenmaal doen-dat ze
evenlang zwanger waren, dat ze op dezelfde dag zouden moeten
bevallen en dus beiden even spoedig verlost zouden worden.
De tijd brak aan, zoals God het wilde, dat de zwangerschap van
de koningin ten einde liep en zij moest bevallen. Ze schonk op
Palmzondag het leven aan een mooi jongetje. De sterrenwichelaars gaven hem volgens de traditie een mooie naam uit hun
boeken: ze noemden hem Floris. Op dezelfde dag, naar ik gelezen heb, beviel de gevangen christenvrouw en zij bracht een
meisje ter wereld. Haar moeder liet haar volgens ons geloof
dopen en noemde haar Blancefloer. Toen waren de beide kinderen, wier liefdesgeschiedenis u gaat horen, geboren.
De koning kreeg zijn kind zó lief en hield zoveel van hem, dat
hij er met zijn vrouw over nadacht aan wie ze het kind het best
konden toevertrouwen. Ze hielden zielsveel van hun kind en
vertrouwden het toe aan de christenvrouw, die het moest verzorgen en opvoeden. Maar ze verboden haar hem zelf de borst
te geven. Dat lieten ze door een heidense min doen, die geschikt
werd bevonden het koningskind te voeden.
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Zo had de christenvrouw nu beide kinderen onder haar
hoede. Ze was bijzonder zorgzaam, dag en nacht, en gaf ze alles
wat voor hen nodig was: op tijd slapen, op tijd opstaan, op tijd
hun bad en hun bed klaarmaken. Ze ging zoveel van hen houden, dat wij nergens in onze bronnen gevonden hebben, wie van
de twee ze nu het meest liefhad: haar dochter of de koningszoon.
Ze legde ze altijd samen te slapen.
Nog voor ze vijf jaar oud waren, raakte de liefde hen regelrecht in het hart en verwondde hen met een pijl. Die pijl deed
zijn werk goed en liet ze evenveel van elkaar houden. Hoor hoe
wonderlijk ze zich gedroegen: als ze samen in bad gingen, keken
ze elkaar heel lief aan en als ze samen in één wieg lagen, kusten
ze elkaar. Dit is allemaal echt waar, tenzij dit boek en de andere
boeken waarin we alles over hun liefde beschreven vinden, ons
voorliegen.
Toen ze vijf jaar waren, waren ze flink gegroeid en welgemanierd. Hun onderwijzers verdienen alle lof. De kinderen waren
zo beeldschoon dat men daar te lande of waar dan ook, nog nooit
twee zulke knappe kinderen had gezien. Toen de koning merkte
dat zijn kind de leeftijd had bereikt om naar school te gaan en te
leren lezen, riep hij zijn zoon bij zich, zoals hij wel vaker deed.
'Lieve jongen,' zei hij, 'ik zal je naar school sturen. Meester
Gaydoen, een wijs en verstandig leraar, zal je onderwijzen.' Floris werd heel bedroefd en dat bleek onmiddellijk. De tranen
sprongen hem in de ogen. 'Lieve vader,' zei hij, 'dat kan niet.
Ik zal niet kunnen schrijven of lezen of iets van de lessen begrijpen, als u Blancefloer niet met me mee laat gaan.' Daarop beloofde zijn vader hem dat hij hen samen naar school zou sturen,
en dat deed hij ook. De beide kinderen waren daar erg blij om.
Men stuurde hen naar school om te leren. Ze gingen samen
naar school en weer naar huis. Voor hun leeftijd waren ze goed
op de hoogte van de lessen en valstrikken van de liefde. Zo
konden ze elkaar vrijuit, stiekem en in het geheim vertellen wat
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ze wilden. Ze gingen trouw naar school en beminden elkaar in
stilte. Wanneer de een niet bij de ander was, vergat hij wat hij
had gehoord of gelezen, en wat men hem ook maar voor lesje
wilde laten opzeggen, hij had er niets van onthouden. Ze hadden de gelegenheid elkaar te beminnen. Ze waren van één gedachte bezield, even knap van uiterlijk, eensgezind en ze hielden even trouw van elkaar. Dat kwam doordat ze nu eenmaal
vaak hoorden vertellen van de listen en lagen die bij de liefde
horen, en doordat men hen ook liet lezen in Juvenalis0, in de
Pamphilus° en in Ovidius' De arte amandi°, waaruit ze veel leerden wat hun beviel en goed leek.
Zo kenden ze geluk in hun liefde. Door al die boeken maakten ze zulke vorderingen op het terrein van de liefde dat ze vaak
samen blij waren, maar ook vaak heel verdrietig. Ze zouden
liever dood zijn dan lang van elkaar gescheiden te zijn. En zo
leefden ze in zoete pijn, in zoet verdriet en onder zoete druk.
De nachten vielen hun veel te lang en de dagen met hun
vreugde en hun liefdesspel waren hun veel te kort.
Binnen vijfjaar nadat ze voor het eerst naar school waren gegaan, spraken de kinderen uitstekend Latijn. En zo konden ze
elkaar op straat en aan het hof in het Latijn zeggen wat ze wilden, terwijl mensen die geen Latijn kenden daar niets van konden verstaan. Hun liefde voor elkaar duurde inmiddels al zo
lang, dat het bekend was geworden en men er in het openbaar
over sprak. Zo gauw de koning het nieuws vemam dat zijn zoon
Kloris zoveel van Blancefloer hield, dat hij nooit iemand anders
zou kiezen die geschikt voor hem was, indien men het hem zou
toestaan en hem zijn gang zou laten gaan, werd hij razend van
woede en verdriet. Het leek hem iets vreselijks. Zeer verbolgen
ging hij naar zijn vrouw, die hij in haar kamer trof, om te overleggen hoe hij een eind zou kunnen maken aan de liefde van de
kinderen. 'Vrouwe,' zei hij, 'ik denk dat we ons kind Floris kwijt
zijn!' De koningin was rustig van aard, maar toch ook heel verontrust. Ze zag aan zijn gelaatskleur hoe boos hij was en pie13

kerde erover hoe ze hem met zoete woordjes tot andere gedachten zou kunnen brengen. 'Ach heer,' sprak ze, 'waardoor zouden wij ons kind verliezen? Vertel het me, en we zullen de beste
oplossing kiezen die we kunnen vinden.'
'Vrouw,' antwoordde de koning, 'ik zal het u vertellen. Floris
heeft zijn hart zozeer aan Blancefloer verpand, dat hij beweert
dat hij haar zijn hele leven lang niet in de steek zal laten.
Vrouwe, als u het goedvindt en ook denkt dat dat het beste is,
zal ik haar laten onthoofden. Wanneer het droeve bericht van
haar dood Floris bereikt, zal hij haar algauw vergeten, denk ik,
en zijn liefde op iemand anders richten, die hij met meer recht
kan beminnen. Ik wil dat hij dan een vrouw van hoge komaf
kiest, zoals hem betaamt.'
Zodra de hoofse, zachtmoedige koningin hoorde wat de koning hinderde, overlegde ze snel bij zichzelf hoe ze het voor elkaar kon krijgen dat de jonkvrouw niet zou sterven en hoe ze de
woede van de koning tot bedaren kon brengen. 'Heer,' zei ze
toen, 'dat is geen goed plan. Nu u mij verteld hebt hoe de zaken
ervoor staan, heb ik een beter plan. Ik vrees dat Floris misschien
wel zo zielsveel van de hoofse, schone Blancefloer houdt, dat het
hem zijn leven zou kunnen kosten en dat hij van verdriet zou
sterven, zodra hij het nieuws over haar dood zou horen. Dan
zouden onze rampspoed en ons leed nog groter zijn dan op dit
moment. Het zou ons niet tot eer strekken en er zou ook niets
goeds van komen, als we Blancefloer doodden. Het zou ons tot
schande zijn. We kunnen haar beter in leven laten.'
'Ach vrouw,' sprak de koning, 'zeg wat u bedacht hebt.'
'Heer, ik zal u zeggen wat we moeten doen. Floris' leermeester moet voorwenden dat hij ziek is en niet in staat iets te doen.
Dat is een reden om Floris naar school te sturen in Montorië0
om daar met andere kinderen onderwijs te volgen tot zijn meester genezen zal zijn. Hij zal daar van harte welkom zijn. Als
vrouwe Santé, de heerseres over de stad, zal horen dat Floris
een christenvrouw bemint en dat hij om die reden naar haar
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toe is gestuurd, zal ze al haar listen aanwenden om te bereiken
dat Blancefloer Floris gaat tegenstaan. En jonkvrouwe Sibilie
zal hem in aanraking brengen met haar vriendinnen, die hij daar
in groten getale zal leren kennen, om zo zijn dagen door te brengen. Wanneer hij niets meer hoort van zijn huidige speelkameraadje, dat hem nu nog zo na aan het hart ligt, dan zullen zijn
gevoelens voor haar wel bekoelen. Hij zal in zijn hart steeds
minder liefde voor Blancefloer voelen en een nieuwe liefde opvatten, die hem de oude zal doen vergeten. Zo kunnen de kinderen in leven blijven. Maar als Floris van ons plan zal horen,
zal hij huilen, en eisen dat Blancefloer met hem mee naar school
gaat in Montorië. En daar heb ik het volgende voor bedacht: de
moeder van Blancefloer moet ook doen alsof ze ziek is. Ze
moet-we zullen het haar op straffe des doods opdragen-in
bed blijven liggen en smeken dat we haar dochter bij haar zullen
laten, omdat die haar liefdevoller en beter verzorgen zal dan
iemand anders. We moeten dit alles van tevoren goed beramen.
U moet dan stellig beloven dat u Blancefloer binnen veertien
dagen achter Floris aan zult sturen, en dat hij daaraan niet hoeft
te twijfelen.'
Dit alles werd in het diepste geheim geregeld en de koning
ontbood Floris onmiddellijk daarna. 'Mijn zoon,' sprak hij,
'met je welnemen: je leermeester ligt ziek in bed, zodat hij geen
les kan geven en zich niet met de school kan bemoeien. Daarom
zal ik je naar Montorië sturen, waar je van harte welkom bent en
goed ontvangen zult worden. Daar zul je blijven en naar school
gaan om verder lezen en schrijven te leren.' 'Heer,' antwoordde
Floris, 'hoe moet het dan met Blancefloer?'
'Die blijft hier, m'n lieve jongen.' Floris begon luidkeels te
wenen en de tranen liepen hem over de wangen. 'Vader, doe
dat toch niet! Dit bevel zal me te zwaar vallen. Ik kan daar niet
wonen als u Blancefloer niet met me mee laat gaan.' Toen verzocht de koning zijn zoon dringend er met een gerust hart naartoe te gaan, want hij zou Blancefloer binnen veertien dagen, of
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nog eerder, naar hem toe sturen. Dat verzachtte Floris' verdriet
voor een groot deel en hij beloofde te gaan, zij het met tegenzin.
Hierna liet koning Fenus een van zijn kamerdienaren roepen,
die heel slim was en overal verstand van had. Die gaf hij opdracht met zijn zoon naar Montorië te reizen en hij voorzag
hem van alles wat hij nodig had. Maar Floris was diepbedroefd
en huilde toen hij afscheid van Blancefloer nam en haar achterliet.
Toen alles klaar was voor de reis, vertrok hij naar Montorië.
Daar trof hij hertog Goras, die hem hartelijk verwelkomde, en
ook vrouwe Santé ontving Floris vriendelijk. Zij stuurde hem
vaak met haar dochter, jonkvrouw Sibilie, naar de jonge meisjes
in de stad om wat aanspraak te hebben, in de hoop dat hij op
school wellicht een ander vriendinnetje zou krijgen met wie hij
zich kon vermaken en die hem Blancefloer zou doen vergeten.
Men leerde hem veel, maar wat het ook was, hij had er maar
weinig aandacht voor. Wat hij maar hoorde of las, steeds stond
hem het beeld van Blancefloer voor de geest, die hij had uitverkoren boven allen die hij ooit gezien had en die hij zo in zijn hart
had gesloten dat zij zijn leven totaal beheerste. De tijd leek hem
eindeloos, zowel overdag als 's nachts. Hij slaakte, als hij sprak,
vaak middenin een woord een diepe zucht. Zo leefde hij in groot
verdriet en voordat de veertien dagen om waren, had hij zijn
nood al dikwijls geklaagd.
Toen de termijn waarover Floris zo had geklaagd om was en de
veertien dagen voorbij waren, terwijl Blancefloer hem nog
steeds niet gestuurd was, vreesde hij dat ze dood was. Hij werd
nog droeviger dan tevoren. Zijn verdriet groeide en groeide, en
hij kon haar niet vergeten. Hij sliep niet en ook eten en drinken
deed hij niet meer. Zijn ogen gingen hol staan, want hij vermagerde ernstig.
Dat bemerkte de kamerdienaar, die terstond een bericht naar
de koning stuurde om hem over zijn kind in te lichten. De
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koning vond die boodschap bijzonder onaangenaam. Hij ontstak in grote woede en riep de koningin bij zich.
'Vrouwe, ik weet niet waaraan ik deze narigheid verdiend
heb. Mijn kamerheer stuurt ons slecht nieuws over onze zoon.
Laten we eens kijken wat we het beste kunnen doen. Ik weet niet
of het door de hekserij van zijn vriendinnetje Blancefloer komt,
of dat hij uit zichzelf gek is geworden, maar zij heeft hem danig
van z'n verstand beroofd. Laat haar onmiddellijk bij me brengen, ik laat haar meteen onthoofden! Als hij weet dat ze dood is,
zal hij zijn ideeën wel laten varen en zijn liefde voor haar vergeten.'
Mijn God, wat een dwaasheid van de koning om te zeggen
dat Blancefloer toverkunsten zou hebben gebruikt! Ze had al op
zo jeugdige leeftijd liefde voor Floris opgevat, toen ook zijn
liefde voor haar nog heel pril was, dat ze zich nog van geen goed
of kwaad bewust was. Ze beantwoordde zijn liefde van ganser
harte en sinds hij haar verlaten had en naar Montorië was vertrokken, had ze geen gelukkig ogenblik meer gekend. Ze leefde
in voortdurend verdriet en haar vele zuchten en beven hadden
haar de eetlust totaal ontnomen. Maar ze had er niets van gemerkt dat er zo over haar gesproken werd.
De koningin zon erop hoe zij Blancefloer kon redden van de
dood. 'Heer,' zei ze, 'het zou een zonde en een schande zijn om
zo'n mooi kind te doden! We konden Blancefloer beter naar de
markt in Nicle0 laten brengen om haar te verkopen. Er zijn daar
van verre kooplieden gearriveerd, die maar even zullen blijven.
Als die het nieuws horen dat ze zó mooi is, zullen ze heel wat
voor haar willen betalen. Doe dat maar, dat is het beste! Laat
haar in leven. Die kooplieden zullen haar zó ver wegbrengen
dat u er zich nooit meer druk om hoeft te maken. En dan hoeft
u zich ook niet schuldig te maken aan doodslag.'
Nu zijn vrouw hem dit alles zo nadrukkelijk aanraadde en zij
het beslist wilde, zei de koning dat hij het zo zou doen, en hij
ontbood twee burgers van de stad. Omdat zij bekwame kooplie17

den waren, gelastte hij hun naar Nicle te reizen en de schone
Blancefloer mee te nemen en te koop aan te bieden. Ze maakten
zich klaar voor de reis en namen Blancefloer mee.
Toen ze in Nicle aankwamen en haar naar de markt brachten,
vonden ze daar kooplieden die haar kochten voor een schat aan
goud en goederen. Luister wat ze voor haar betaalden: zestig
pond in goud en een bedrag van honderd pond in zilver, honderd pronkgewaden en honderd zijden kledingstukken, honderd bloedrode, met gouddraad doorweven zijden gewaden en
honderd purperrode mantels. Verder driehonderd goede jachtvogels: honderd valken, honderd haviken en honderd sperwers,
en nog honderd grote, snelle paarden. Bovendien gaven ze volgens mij, als het verhaal de waarheid vertelt, een beker van
goud. Wie nu zo'n beker zou willen laten maken, zou er heel
wat voor moeten betalen! Nooit eerder zag iemand zo'n mooie
beker en nooit meer zal er zo een te zien zijn.
Luister naar wat ik zal vertellen: er was op te zien hoe Paris,
de zoon van de koning van Troje, Helena schaakte en hoe haar
man, koning Menelaos, hem woedend achtervolgde. En hoe
Agamemnon0 zijn immense leger aanvoerde, en hoe de Grieken
Troje belegerden en de stadsmuren probeerden te bestormen,
en hoe de mensen in de stad tegenstand boden. Op het deksel
van de beker stond afgebeeld hoe de godinnen Juno, Venus en
Pallas0 een gouden appel vonden en erover twistten wie van hen
hem mocht hebben. Want in die appel stond gegraveerd dat
men hem aan de schoonste moest geven. En hoe zij Paris opdracht gaven het vonnis op de juiste manier te vellen en in der
minne te beslissen. En wat ieder van hen op haar beurt zei: hoe
Juno Paris grote rijkdom beloofde, en hoe Pallas zei dat ze hem
tot de beste ridder zou maken die ooit het levenslicht had aangeschouwd; Venus beloofde hem de mooiste vrouw op aarde.
Ook stond er nog op hoe Paris voor de mooiste vrouw koos,
hoe hij Venus de appel gaf en zei dat zij hem terecht kreeg.
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Midden op het deksel was een robijn aangebracht. Een kelder
kan zo donker niet zijn-zonder het minste sprankje licht of
vuur-wanneer de keldermeester die steen in z'n hand zou
houden zou die de kelder zó verlichten dat je alles zou kunnen
onderscheiden wat erin ligt, of dat nu moerbeienwijn is of
kruidenwijn of druivensap. Een vogel bovenop de beker hield
die robijn vast in zijn poot. Eenieder die die vogel zag, dacht
dat hij leefde en echt kon vliegen.
De beker die ik hier heb beschreven, werd gemaakt door de
god Vulcanus°. Aeneas0 bracht hem mee uit Troje, nadat de
stad verwoest was. Daarna gaf hij hem aan een van zijn vriendinnetjes in Lombardije. En vervolgens werd hij alsmaar doorgegeven, totdat hij in de keizerstad Rome belandde. Door overerving verwisselde hij zo vaak van eigenaar dat hij in het bezit
van de keizer kwam. Toen werd hij gestolen door een dief, die
hem naar de markt in Nicle bracht, waar kooplui hem kochten
om er vervolgens Blancefloer mee te kopen, zoals u zojuist hebt
gehoord.
De kooplieden waren bijzonder in hun schik met het meisje. Ze
meenden zulke goede zaken te hebben gedaan, dat ze wel het
tweevoudige aan haar zouden verdienen, als ze eenmaal in Babyion zouden zijn. Ze braken op en hun reis naar Babyion verliep voorspoedig. Zodra ze daar arriveerden, boden ze Blancefloer te koop aan aan de emir. Ze beviel hem al op het allereerste
gezicht zo goed, dat hij hun tienmaal haar gewicht in goud
schonk. De kooplieden waren heel blij dat ze zoveel voor haar
hadden gekregen. Ze bedankten de emir, namen afscheid en
verlieten het hof in een opperbest humeur.
Het meisje had zulke goede manieren en was zo mooi-ze
had schitterende ogen, een blanke huid en prachtig haar-dat
de emir wel begreep dat ze van hoge afkomst moest zijn. Al zijn
hele leven nam hij elk jaar een andere vrouw, maar, zo zei hij,
om haar zou hij met die gewoonte breken. En hij beloofde haar
19

dat hij haar tot vrouw zou nemen en nooit meer iemand anders
zou beminnen, zolang hij leefde.
Hij bracht haar naar een toren. Daar ontmoette ze welgeteld
zevenentwintig schone jonkvrouwen. De emir gaf hun opdracht goed voor Blancefloer te zorgen en haar dag in dag uit te
dienen. Ieder van hen vroeg hij haar te troosten en haar te vertellen dat hij eerst nog een jaar zou wachten eer hij haar de zijne
zou maken, zodat ze in die tussentijd de gebruiken aan zijn hof
kon leren kennen. En mocht ze daarna dan iets voor hem zijn
gaan voelen en haar verdriet zijn vergeten, dan kon ze er zeker
van zijn dat Babyion van haar zou zijn na zijn dood, dat ze
luisterrijk gekroond zou worden en heerseres over het rijk zou
worden.
En zo is Blancefloer dan in een ver, vreemd land gekomen. Van
smart en droefheid wringt zij zich de handen. Er is in de hele
wereld geen kluizenares of andere godvruchtige vrouw die zo
weinig om haar leven geeft als Blancefloer om het hare. Ze weet
niet wat ze doen moet van verdriet. Menigmaal slaakt ze de verzuchting: 'O ik, rampzalige vrouw, wat doet het mij verdriet dat
ik leef! Ik heb mijn schone Floris verloren, mijn lieveling, mijn
teerbeminde. Ons leven is zo vreugdevol en mooi begonnen,
maar dat duurde niet lang. Vroeger was ons bestaan vol blijdschap, nu kennen we alleen maar verdriet en moeten we voor
altijd in deze ellende leven. Vervloekt het uur dat ik geboren
ben! Dit alles is veroorzaakt door de kwade afgunst, vervloekt
hij die beraamde dat Floris van mij gescheiden werd!
O Afgunst, wat ben je toch slecht! Als je een levend wezen
bent, aan wie goed en kwaad kan overkomen en dat men zou
kunnen horen en zien en tegen wie men zou kunnen spreken,
dan moge God mij wreken en jou naar het diepst van de hel sturen, waar de duivels je voor altijd en eeuwig zullen pijnigen. Jij
hebt me in deze rampspoed gestort! Ik denk dat Floris ook al
dood is door jouw toedoen, of dat je hem zo'n groot verdriet
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hebt aangedaan dat het hem spijt dat hij nog leeft, door het verdriet dat hij heeft om mij.
Ach arme, hoe kan ik nu toch zeggen "om mij"? Ik weet immers wel dat Floris een heidense Spaanse prins is? Al was ik zo
dwaas om van hem te houden, ik weet toch dat hij niet bij mij
past, en dat ik geen recht op hem heb, en hij ook niet op mij? Hij
is van zo hoge geboorte dat ik hem niet waardig ben, maar het is
nu eenmaal zo dat hij mij bemint en ik hem. Floris houdt vreselijk veel van mij, en ik van hem. Ik kan het niet laten en ik kan er
niets aan doen. Ik kan hem niet vergeten! Mocht het me lukken
deze grote rampspoed te vergeten en mijn smart om Floris kwijt
te raken, Floris, die ik uitverkoren heb en die ik nog steeds tot in
het diepst van mijn hart bemin, dan zou dat het uiterste van mij
vergen.
Ach liefste, het kan niet, mijn hart zal om je blijven treuren.
Dag en nacht zul je in mijn gedachten zijn... De dagen zullen
me korter vallen als ik je naam noem en aan je denk... Het verdriet zal ons blijven achtervolgen. Lieveling, we werden al zo
vroeg gescheiden door de afgunst. Jij bent zo goed, je verdient
de liefde van iedereen in je land die jou kent. God, die jou
schiep, moet geloofd en geprezen worden: je bent zo mooi, zo
hoofs, zo goed en zachtaardig dat er in de hele wereld nog geen
vier mensen te vinden zijn die jou evenaren. Je beloofde met de
hand op het hart dat je me niet zou verlaten. En nu zal ik om jou
voor de rest van mijn leven geen vreugde meer kennen. Dit verdriet en deze pijn zal ik nooit te boven komen, Floris, tenzij
door jouw liefde!'
En zo klaagde Blancefloer om het verdriet in haar hart, daar
in dat vreemde land. Ze legde haar handen op het hart-ze dacht
dat het zou breken-en ze kon geen woord uitbrengen van verdriet. De jonkvrouwen die om haar heen zaten en haar zo hoorden jammeren en klagen, troostten haar met zoete woorden en
zeiden dat ze niet bang hoefde te zijn: er zou haar niets overkomen.
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Nu zwijg ik even over Blancefloer en vertel ik over de burgers
die haar naar de markt in Nicle hadden gebracht om te verkopen. Ze hadden het bevel van hun heer opgevolgd en goede
zaken gedaan. Ze hadden heel veel verdiend en 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 en de pronkgewaden en zijden
kledingstukken, die hem bijzonder aanstonden, en de bloedrode, met gouddraad doorweven zijden gewaden en de purperrode mantels, de valken, de haviken en de sperwers, en de schitterende paarden. Tenslotte gaven ze hem de gouden beker, die
een vermogen waard was. De koning nam hem in de h a n d - e r
was in heel zijn land niet zo'n mooie beker te vinden! - e n iedereen die in de ridderzaal aanwezig was, prees de beker en bekeek
hem van alle kanten.
Maar luister wat de koningin deed. Ze was nog altijd verdrietig en daarom schonk ze geen aandacht aan al die kostbaarheden. 'Heer,' zo zei ze, 'ik ben nog steeds bang en ik vrees voor
nog meer rampspoed, als Floris terugkomt en naar Blancefloer
zal vragen. We moeten afspreken wat we het beste kunnen antwoorden als hij vraagt waar ze is. Wanneer hij haar die hij zo
innig bemint, hier niet zal vinden, ben ik bang dat dat hem zo
zal aangrijpen en hem zo bedroefd zal stemmen dat hij de hand
aan zichzelf slaat en op de een of andere manier een einde aan
zijn leven zal maken. We moeten slim zijn en een plan bedenken
wat we hem het best kunnen vertellen om zijn droevig hart op te
beuren en hem met een list in leven houden. Als we hem verliezen, is het onze eigen schuld!'
'Vrouw,' antwoordde koning Fenus, 'u spreekt een waar
woord. Ik zal niets anders doen dan uw raad opvolgen.'
'Heer, u moet een graf laten maken uit marmer en kristal en
het heel mooi met zilver en goud laten bewerken. Daarna kunnen we Floris laten terugkomen en als hij naar Blancefloer
vraagt, kunnen we zeggen dat ze begraven is. Hij zal niet lang
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meer wegblijven en dat zou ons wel eens in moeilijkheden kunnen brengen. Daarom moeten we voortmaken.'
Op stel en sprong werden, op wens van de koning, de nodige
vakbekwame metselaars en kundige goudsmeden ontboden. De
koning wees hun een mooie plaats aan en zei hun zorgvuldig te
werk te gaan. Ze legden onder een boom bij een kerk een wondermooi graf aan. Het was gemaakt van kristal en marmer en er
bestond geen dier dat er niet op was afgebeeld: de vogels in de
lucht, slangen, leeuwen en andere dieren, en vissen die in rivieren en diep in de zee zwemmen. De goudsmeden luisterden hun
bouwsel op met kostbare edelstenen.
Op het hoofdeinde van het graf, waar het het duidelijkst
zichtbaar zou zijn, zetten ze een beeld, gehouwen uit kostbaar
marmer, afgezet met zilver en goud, met heel veel kleuren:
blauw, rood, geel en groen. Naar het voorbeeld van de wijze
Salomo en uit eigen grote kundigheid construeerden ze het
beeld zo, dat het altijd zijn hand in de richting van de zon hield
uitgestrekt, ook al was het bewolkt. En wanneer de zon op het
beeld scheen, was er geen mens ter wereld die de schittering aan
zijn ogen kon verdragen.
Midden op het graf maakten ze twee beeldhouwwerken die
kinderen voorstelden, die heel wat zouden opbrengen als je ze
zou verkopen. Ze waren van puur goud en bijzonder fraai. Het
ene beeld leek op Floris en het andere had precies de houding
van zijn geliefde Blancefloer. Blancefloer had een roos van rood
goud in de hand, die ze Floris voor het gezicht hield en precies
zo hield Floris zijn geliefde een lelie voor. De bloemen waren
prachtig en de natuur was meesterlijk nagebootst. De kinderen
hadden ieder een wonderschone gouden kroon op het hoofd. In
Floris' kroon stond een robijn, die zijn omgeving zo verlichtte
dat je, op welk moment je er ook maar in de buurt kwam, zo
duidelijk kon zien alsof het klaarlichte dag was.
Luister wat ik nog meer geschreven vond: op het graf waren
lange buizen gemaakt, waar de wind doorheen blies. Iedereen
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die er voorbij kwam, vond het wonderbaarlijk! Het was zo vernuftig geconstrueerd, dat de kinderen elkaar steeds maar kusten
en omhelsden, doordat de wind die door de buizen blies hen in
beweging bracht. Zo liefkoosden ze elkaar en als de wind ging
liggen, bleven ze allebei stilstaan en keken elkaar verliefd in de
ogen. Ze toonden elkaar de bloemen die ze in de handen hadden
en het was alsof ze echt naar elkaar lachten en werkelijk leefden.
Zo leek het eenieder die het zag.
Er werd ook een boom geplant - zo vindt men er niet één in
heel het land! Die boom werd aan het hoofdeinde van het graf
gezet. In alle jaargetijden droegen zijn takken bloesem en bladeren, dat is werkelijk waar! Ik zal u de naam van die boom vertellen: het was een ebbenboom, zijn bloemen waren wit en rood.
Zijn hout had een bijzondere eigenschap: al wierp je het in het
vuur, het ontvlamde niet. Zijn bladeren geurden heerlijker dan
ooit iemand geroken heeft en zoeter dan ik u kan vertellen.
Aan het voeteneind stond, in de zon, een terpentijnboom. Hij
geurde verrukkelijk. En aan de linker- en de rechterkant stonden twee verschillende soorten balsembomen, waar echte balsem uitkwam. Je kon die er zo uit zien druppelen, als welriekende olie. Deze beide bomen verspreidden zo'n heerlijke geur
dat eenieder die eronder stond zich in het paradijs waande. Hij
die deze bomen plantte was een wijs man: bij het planten had hij
alle goden die er bestaan onder ede aangeroepen. En zij lieten de
bomen groeien en het hele jaar door blad en bloesem dragen.
Bovenin de bomen zongen onophoudelijk de vogeltjes; ze
staakten hun gezang nooit maar zongen zomer en winter door.
Ze kweelden zo lieflijk dat alle hoofse jonkvrouwen en jongelingen die er in de buurt kwamen-verliefd op elkaar, met natuurlijke, menselijke gevoelens-elkaar onmiddellijk hun liefde
toonden. Het vogelgezang had zó'n uitwerking dat ze, zodra ze
het geluid hoorden, vlug op elkaar toe liepen en elkaar innig
kusten. De liefde die ze elkaar betoonden, smaakte zoeter dan
ik u kan vertellen. Maar zou er een boerenpummel of een suf24

ferd voorbijkomen, dan zou hij bij het horen van het vogelgezang verlamd raken en de liefde niet meer kunnen bedrijven.
Ter plaatse zou hij in slaap vallen, zó zou hij de macht over al
zijn ledematen verliezen.
Deze vier bomen stonden om het graf, dat zo kostbaar en
prachtig was, dat ik er geen passende loftuitingen voor bedenken kan. Nooit was er voor een jonkvrouw zo'n kostbaar graf
gemaakt! Er waren veel kostbare edelstenen in verwerkt, die
bijzondere eigenschappen hadden en zelfs magische krachten
bezaten: saffieren, robijnen, topazen, smaragden, berillen, sardonyxen, jaspissen, chrysolieten, diamanten, amethisten en
agaten. Het graf was afgezet met een kostbare omlijsting. Daarop waren letters te zien van puur goud, zo duidelijk dat iedereen
die dat wilde en die kon lezen, kon zien wat er stond. Luister, ik
zal het u vertellen: 'Op de bodem van dit graf rust Blancefloer,
die de schone jonkheer Floris trouw beminde.'
De koning verbood alom, op straffe des doods, al zijn onderdanen, jong en oud, man en vrouw, aan Floris de waarheid te vertellen over zijn vriendinnetje; ze moesten niets anders over haar
zeggen dan dat ze dood en begraven was. Daama stuurde men
Floris bericht dat hij terug mocht komen. Die boodschap was
hem zeer aangenaam. Hij maakte zich gereed en nam afscheid
van iedereen aan het hof. Vlug keerde hij naar zijn land terug.
Hij reed het kasteel binnen en daar steeg hij van zijn paard.
Hij groette zijn moeder, zijn vader en alle anderen en vroeg onmiddellijk naar zijn vriendinnetje. Niemand antwoordde hem,
laat staan dat ze hem de waarheid durfden vertellen, zoals ze die
kenden. Toen Floris Blancefloer niet zag, werd hij bang en hij
raakte totaal van streek. Hij spoedde zich naar het vrouwenvertrek waar hij Blancefloers moeder aantrof. 'Vrouwe,' riep hij,
'waar is mijn geliefde Blancefloer, die ik hier achterliet?'
'Uw vriendin? Daar weet ik niets van.'
'U houdt me voor de gek!'
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'Dat doe ik niet.'
'Ja, dat doet u wel!'
De vrouw werd bedroefd toen ze de naam van haar dochter
hoorde noemen en Floris werd hoe langer hoe verdrietiger.
'Roep haar voor me,' gebood hij, 'snel!' Maar de vrouw antwoordde opnieuw bedachtzaam en zei dat ze niet wist waar
Blancefloer was. Floris werd steeds ongeruster en sprak: 'Vrouwe, u begaat een fout. Zeg me waar ze is en zorg dat ik haar
ogenblikkelijk te zien krijg.'
Toen er niets anders meer op zat en hij toch iets over haar
moest horen, zei de vrouw, zoals haar was opgedragen, dat
Blancefloer dood en begraven was. Hij wilde haar niet geloven,
tot ze het hem bezwoer. 'Ach, is Blancefloer, mijn liefste schat,
dood?' Hij kleurde vuurrood en meteen daarna werd hij zo
spierwit dat het leek of hij dood was. Vervolgens kon hij geen
woord meer uitbrengen, want hij zakte in elkaar en viel in onmacht op de grond.
De vrouw schrok daarvan en slaakte een harde kreet, die in
het kasteel en daarbuiten duidelijk te horen was. Meteen daarop
kwamen de koning en de koningin haar kamer binnengesneld en
ze maakten groot misbaar toen zij hun kind daar in onmacht
zagen liggen. Floris bleef lang buiten kennis en toen hij weer
bijkwam, zei hij: 'Wee mij, wat heeft de dood tegen mij, dat hij
Blancefloer heeft weggenomen terwijl hij mij vergeet? Daar
deed hij niet goed aan! Ik smeek hem mij te halen en me naar
de bloeiende velden van het paradijs te voeren, waar haar ziel
op mij wacht. Geloof maar dat ik blij zou zijn als dat gebeurde!
Och arme, wilde iemand maar zo goed zijn mij naar haar graf te
brengen!'
Op deze woorden nam zijn moeder hem bij de arm en bracht
hem naar het graf, waar ze hem zei dat Blancefloer daar heus
begraven lag. Floris vond het graf heel mooi, hij zag de letters
en las wat er stond: 'Op de bodem van dit graf rust Blancefloer,
die de schone jonkheer Floris trouw beminde.' Toen zag hij de
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