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HET UTRECHTSCHE PRAALBED IN HET 
BOURGONDISCHE PALEIS TE BRUSSEL. 

Nadat Jan zonder Vrees, hertog van Bourgondië, in 1419 bij 
Montereau vermoord was, liet zijn zoon en opvolger Philips III, 
bijgenaamd de Goede, een staat der nalatenschap opmaken. In die 
inventaris worden uiteraard ook de bezittingen in Vlaanderen ge
noemd, die door het huwelijk van zijn grootvader Philips II, bijge
naamd de Stoute, met Margaretha van Vlaanderen, na het over
lijden van Lodewijk II, graaf van Vlaanderen, in 1384 aan het 
Bourgondische huis waren gekomen. Onder no. 4260 van de in 1420 
opgemaakte ,.inventaire de la tapicerie de ms. Phelippe, duc de 
Bourgogne et de Brabant" wordt een praalbed beschreven, dat van 
Utrechtsche herkomst heet te zijn. 

Volgens den door Léon de Laborde1) uitgegeven tekst, die hier 
in vrije vertaling wordt weergegeven, was het „een bed dat de 
Utrechtenaren aan den hertog schonken — geheel van helder kar
mozijn satijn, zeer rijk met borduursel van goud en van zijde be
werkt — met in het midden van den hemel een zon van goudbor
duursel om een verguld-zilveren schijf. Achter en om dien zon ston
den een man, dragende een trommel en houdende een vaan met het 
wapen van Bourgondië en vuurslagen, en vier vrouwen, verbeel
dende de Wijsheid, de Gerechtigheid, de Matigheid en de Kracht. 
De achterwand bestond uit een overeenkomstig borduurwerk, ver-
toonende een man, gezeten op een troon, voor wien zich twee 
mans- en drie vrouwenfiguren bevonden; aan iedere zijde nog drie 
mannen, rechtop staande. Het dek was een gelijksoortig borduur
werk met in het midden een schild met het wapen van den hertog, 
gehouden door twee zwarte leeuwen, in een door vuurslagen ge-
vormden cirkel en met linten waarop geschreven stond: Autre 
n'auray". 

Blijkbaar genoot het Utrechtsche kunstnaaldwerk in dien tijd een 
bijzondere vermaardheid, want nog in 1432 had Philips de Goede 
een Utrechtsch vakman, „Arnoul Dutrecht, varlet de chambre et 
brodeur", in vasten dienst, om het vele borduurwerk in de hertoge
lijke paleizen te onderhouden3) . 
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Een ander bericht van het Utrechtsche praalbed dateert uit 1456 
en is van de hand van Alienor de Poitiers, die van haar zevende 
jaar af met haar moeder Isabelle de Sousa, hofdame van Isabella 
van Portugal, sedert 1429 de gemalin van Philips de Goede, aan 
het hof verkeerde. En ook na haar huwelijk met Willem van Stavele, 
burggraaf van Furnes, bleef zij aan het Bourgondische hof ver
bonden. Onder den titel van „les honneurs de la cour" liet zij een 
handschrift na, waarvan de inhoud van bijzondere waarde is voor 
de kennis van het hofleven omstreeks het tweede en derde kwartaal 
der 15de eeuw, en dat door La Curne de Sainte-Palaye in de 
„mémoires sur l'ancienne chevalerie" is uitgegeven. 

Alienor de Poitiers was dus ook in 1456 te Brussel, waar hertog 
Philips toen vertoefde, om den strijd voor te bereiden tegen de 
Utrechtenaren, die zijn natuurlijken zoon David aanvankelijk niet 
als bisschop wilden aanvaarden. Het geheele hof was daar aan
wezig en Philips' schoondochter Isabella van Bourbon, de vrouw 
van Karel de Stoute, wachtte er haar bevalling af. In den nacht 
vóór St. Valentijn, 14 Februari, 1456 werd hun eenige kind Maria, 
de latere hertogin van Oostenrijk, geboren. 

Bij de uitvoerige beschrijving dezer gebeurtenis vertelt Alienor 
de Poitiers velerlei bijzonderheden van de kraamkamer in het paleis 
te Brussel, die door de „chambre de parement" te bereiken was. „In 
die pronkkamer", schreef ze, „stond slechts een groot bed, dat 
rondom met karmozijn satijn bekleed was. Het dek was van dezelfde 
stof en de hemel werd door een ander kleed gevormd, elk versierd 
met een zon, die het kleed geheel besloeg en zeer rijk van fijn goud 
geborduurd was. Wegens deze „tapisserie" werd van de „chambre 
d'Utrecht" gesproken, omdat ze, naar zij meent, door de Utrechte
naren aan hertog Phlips geschonken werd. Het kleed, waarmede 
de kamer behangfen was, was van roode zijde — zooals Alienor zegt 
zich te herinneren — de opgebonden gordijnen waren van karmozijn 
fluweel en het bed was opgemaakt met een dekbed, alsof er nooit 
iemand in zou slapen" 3 ) . 

In den loop der jaren schijnt veel aan de versieringen van het 
bed veranderd te zijn, want de beschrijving van 1456 wijkt nogal 
van die van 1420 af. Ook blijkt de herinnering aan de juiste her
komst reeds vervaagd te zijn, want Alienor vermeende ten onrechte, 
dat het praalbed aan Philips de Goede aangeboden was. 

Dat het bed voor een Bourgondisch vorst gemaakt werd, mag, 
behalve uit het wapen, afgeleid worden uit de aanwezigheid van het 
embleem (de vuurslag) en het devies (autre n'auray) der Bourgon
diërs in het oorspronkelijke borduurwerk. Tevens blijkt eruit, dat 
het devies reeds in 1420 gevoerd werd en dus niet bij de instelling 
der ridderorde van het Gulden vlies in 1429 ontstaan is, zooals de 
vroegere archivaris, wijlen dr. mr. S. Muller Fz., in zijn opstel over 
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„Bourgondische deviezen" 4) veronderstelde, en het „autre n'auray" 
toen niet door hertog Philips ingevoerd is, om op die eigenaardige 
wijze zijn ingenomenheid met zijne schoone gemalin Isabella van 
Portugal uit te drukken. 

Documenten, waaruit op te maken valt wanneer en bij welke ge
legenheid het staatsiebed door de Utrechtenaren aan één der Bour
gondische vorsten aangeboden is, zijn zoomin te Utrecht als te 
Brussel bekend. Evenmin vermelden de reisbeschrijvingen dat één 
hunner vóór 1420 Utrecht heeft bezocht. Blijkens de „Itinéraire" 5 ) , 
die de reizen van Philips II, de Stoute, raakt, verbleef deze van 
Februari 1395 tot Januari 1403 steeds in Zuid-Nederland of in 
Frankrijk, en Jan zonder Vrees, die van 1404 tot 1419 regeerde, is 
volgens denzelfden bron nimmer te Utrecht geweest. Caspar Bur-
man, die zeer vele bijzonderheden heeft vastgelegd, vertelt in zijne 
jaarboeken 6 ) ook niet van eenig voorval, dat met de schenking ver
band kan houden. Bernard de Jonghe's leven van Jan zonder 
Vrees r) vermeldt niets over eenige relatie met Utrecht. 

Het Brabantsch-Bourgondisch paleis te Brussel, dat ongeveer de 
ruimte van de tegenwoordige Koninklijke plaats innam, is in Febru
ari 1731 zoo goed als geheel door brand verwoest. Uitvoerige be
schrijvingen schijnen niet bewaard te zijn. In de later verschenen 
stukken van Henne en Wauters 8) en van Des Marez 9) wordt zoo 
goed als niet over het intérieur gesproken. 

Allicht komt nog wel eens een document voor den dag, dat de 
verhouding tusschen de Utrechtenaren en hun landsheer, die, tot de 
aanbieding van het hier bedoelde geschenk leidde, verklaart. Maar 
ook zonder die verklaring blijft het feit, dat Stichtsche gildebroeders 
een kunstwerk konden scheppen, dat door de pracht- en praal-
lievende Bourgondiërs werd gewaardeerd en in eere gehouden, een 
voorval dat de herinnering waard is. E. 
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