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EEN  KOORKAP  VAN  BISSCHOP  DAVID  VAN  BOURGONDIË 
 

Jo Steenstra, Lemmer 
 
Tentoonstelling Museum Catharijneconvent 10 april – 16 augustus 2015 
In Museum Catharijneconvent in Utrecht is nu nog te zien de tentoonstelling 
“Het geheim van de Middeleeuwen in gouddraad en zijde”. Op de site van het 
museum www.catharijneconvent.nl staan veel foto’s en ook korte filmpjes.  
Een van de pronkstukken is het complete vierstel van liturgische gewaden van 
bisschop David van Bourgondië (1427-1496). Hij was bisschop van Utrecht van 
1456 tot aan zijn overlijden op 26 april 1496 en daarmee een van de langst 
regerende bisschoppen van Utrecht.   
 
Bisschop David van Bourgondië 
Enige aandacht voor deze bisschop is wel heel terecht, gezien zijn betekenis 
voor Oldemarkt: voor de kerk en voor de markten. Daarover straks meer. 
David is geboren ca. 1427 als een van de vele bastaardkinderen van Philips de 
Goede. Voor een bastaard was doorgaans een kerkelijke loopbaan de oplos-
sing, geen gedoe met erfrechten. David werd door zijn vader naar voren ge-
schoven als bisschop van Utrecht (1456-1496). Uiteindelijk gaf de paus toe. 
Utrecht zelf bleef tegen. Veel geruzie, uitlopend op de Utrechtse Oorlog (1481-
1483). Het duurde nog tot 1492 voordat er weer orde was in het Nedersticht 
(Utrecht) en de bisschop aan een geregeld bestuur kon denken. Deze oorlog 
had enorm veel schade toegebracht, ook in het Oversticht (Overijssel).  
David resideerde vooral op kasteel Duurstede bij Wijk bij Duurstede. In het 
Olde Huys te Vollenhove ontving hij Wessel Gansfort van de Broeders des 
Gemenen Levens, een voorloper van de hervorming. Erasmus, die koorknaap 
in de Utrechtse Dom is geweest, ontving van David de priestersterwijding. 
David van Bourgondië was een prachtlievend vorst die kunstenaars aan zijn 
hof verbond en een krachtige impuls gaf aan de bouw van de Domkerk in 
Utrecht. Hij moderniseerde zijn residentie, het Kasteel Duurstede bij Wijk bij 
Duurstede. Ook ondersteunde hij religieuze vernieuwing.  
In Vollenhove, Deventer en Wijk bij Duurstede zijn straten naar de bisschop 
vernoemd. Tweemaal dezelfde naam in één gemeente mag niet, maar … een 
Bisschop Davidstraat in Oldemarkt zou niet misstaan. En voor Blankenham is 
een bisschop Frederikstraat zo gek nog niet: Frederik van Blankeneim, bis-
schop 1393-1423 en naamgever in 1418 van Blankenham.  
En, nu het nog kan, haast u zich naar deze unieke tentoonstelling in Utrecht. 
 
Paasloo 1438 en Oldemarkt 1489 
Op dinsdag 10 juni 1438 had bisschop Rudolf van Diepholt aan de parochianen 
van het kerspel Paasloo het privilege verleend van twee vrije jaarmarkten en 
op dinsdag een weekmarkt “in de Oldemarck”.  
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De jaarmarkten mochten acht dagen voor en na twee vastgestelde dagen du-
ren, te weten St.-Lambertus (17 september) en Pinksterdrie. In 1438 viel Pink-
steren op 1 juni, dus noemt de bisschop eerst St. Lamberts daege naast ko-
mende en dan pas dinsedache na den heyligen pincksterdaghe. 
Gezien de afstand tot Paasloo, kwam er dra toestemming in Oldemarkt een 
kapel te bouwen, die gereed was omstreeks 1448, want op 24 augustus van 
dat jaar werd een aflaat van 40 dagen beloofd aan hen die binnen een jaar aan 
de pas gestichte kapel te Oldemarkt een bijdrage zouden geven.  
Bisschop David van Bourgondië bevestigde op woensdag 12 september 1492 
dit privilege van jaar- en weekmarkt te Oldemarkt, waarbij hij de weekmarkt 
verplaatste van dinsdag naar zaterdag.  
De Lambertusmarkt vond dus plaats rond 17 september, de naamdag van de 
heilige, misschien de patroon van Paasloo. De huidige Lambertusmarkt op 
Hemelvaartsdag is dan ook historisch gezien een misgreep. 

 
Achterzijde van de rode koorkap van bisschop David van Bourgondië, voorzien 
van een goudbrokaten granaatappel- en distelpatroon. Stof: fluweelzijde uit 
Italië, borduurwerk aangebracht in Utrecht; tweede helft van de vijftiende eeuw. 
Museum Catharijneconvent, Utrecht. Collectienummer: OKM t000089.  
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Liturgische gewaden van David van Bourgondië 
Een vierstel bestaat uit koorkap, kazuifel en twee dalmatieken.  
Een dalmatiek is het liturgisch gewaad met mouwen van de diaken.  
De dalmatiek wordt door een bisschop gedragen onder het kazuifel. 
Het kazuifel is het mouwloze opperkleed van de priester tijdens de mis. Oor-
spronkelijk een cirkelvormige lap stof met een gat – de halsopening – in het 
midden; als het ware een huisje (casula) van stof. Naderhand werd het kazuifel 
kleiner en strakker, ook met uitsnijdingen en daarom wel ‘vioolkist’ genoemd. 
De koorkap is een wijde cape, tot aan de voeten afhangend. Aan de voorzijde 
zit bovenaan een edelmetalen sluiting. De oorspronkelijke kap is in de loop van 
de tijd veranderd in een rugschild. De koorkap wordt niet gedragen tijdens de 
mis, maar bij plechtigheden als het lof en bij sacramentsprocessies. En dus wel 
bij de besprenkeling met wijwater (Asperges me, Psalm 51:9), een rite die tot 
het Tweede Vaticaans Concilie standaard voorafging aan de hoogmis.  
Door het gebruik van brokaat, een zijdeweefsel met ingeweven, meestal grote 
figuren van goud- of zilverdraad, zijn liturgische gewaden vaak ‘loodzwaar’, 
soms meer dan 10 kg. Een draagstoel, zoals voor pausen, was geen luxe. 
Op https://vimeo.com/123820213 staat een filmpje van 2 minuten. Een mede-
werker van Museum Catharijneconvent laat hierin zien hoe een zware koorkap 
te verplaatsen: als mantel omslaan en met schuin gestrekte armen lopen vanuit 
de opslag naar de expositiezaal. Het betreft niet de hiervoor afgebeelde koor-
kap van David van Bourgondië, maar die is in het voorbijgaan wel even te zien.  
De afgebeelde koorkap en ook de overige drie stukken van dit vierstel zijn ge-
maakt van Italiaans geschoren rood zijdefluweel met gouddraad. Het borduur-
sel is hier te lande aangebracht.  
De bisschop schonk dit vierstel aan de kapittelkerk van St.-Jan in Utrecht, dus 
moet het tijdens zijn regeerperiode zijn gemaakt, tweede helft vijftiende eeuw. 
Nadien is er nog borduursel aangebracht op de mouwen van de twee dalma-
tieken: in 1544 door Jacob van Malbroch uit Utrecht. Borduren was eeuwen-
lang mannenwerk! 
 
Enige details van de koorkap op p. 30. 
Foto’s en uitvoerige beschrijving van dit vierstel op www.catharijneconvent.nl/ 
zoektermen: OKM t00089, OKM t00090a, OKM t0090b. 
Er is op de tentoonstelling nog een koorkap van David van Bourgondië te zien; 
zoekterm: ABM t02003. 
 
Bronnen o.a.: 
Gewaden: www.catharijneconvent.nl (tentonstellingscatalogus verkrijgbaar) 
Bisschop David van Bourgondië, enige algemene informatie: 
www.henkvanheerde.nl/vollenhove/Staten/dvanbourgondie.htm 
Jonker-Klijn, T. en R. Roks, De bisschoppen van Utrecht van 690 tot 1581.  
Utrecht 2008, 168-177. 
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Enige details van de koorkap. NB: het zijn bewerkte screenprints van de site 
van Museum Catharijneconvent met daarop zeer veel sterk uitvergrote details. 

Granaatappel- en distelpatroon. 
 

Boven: Op het rugschild van de koorkap uitbeelding van de Verrijzenis (RK-
term) of Opstanding (Prot.). In het midden Jezus, gehuld in een koorkap met 
sluithaak, die echter de wond in zijn zijde onbedekt laat, staande vóór de geo-
pende sarcofaag en met een kruisvaan in de linkerhand.  
Aan weerskanten staan voorafbeeldingen van de Opstanding. Links Jona, die 
ruggelings uit de bek van de walvis wordt gespuwd. Hij zat drie etmalen in de 
buik van het ‘zeemonster’. Rechts Simson, die in één nacht de poortdeuren 
van Gaza losrukte. De verrezen Jezus verbrijzelde de deuren van de dood.  
 
Rechtsboven: Granaatappels staan 
symbool voor vruchtbaarheid van-
wege hun vele zaden: vernieuwing 
van de natuur, wedergeboorte en 
onsterfelijkheid. De twee pilaren bij 
de ingang van de tempel van Sa-
lomo waren getooid met twee rijen 
van granaatappels als teken van 
rijkdom en vruchtbaarheid.  
Stekelige planten als distels sym-
boliseren lijden en aardse smarten. 
 
Rechts: een van de twee bijpassende dalmatieken.  
 


