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lOud-Utrecht 

Van veel Utrechtse schilders uit de Gouden Eeuw kennen wij slechts 

een naam, van sommigen een miniem oeuvre. Dirck van Voorst is een 

schilder van deze laatste categorie. 

Op artistieke gronden verdient hij 

et echter nader in beeld te worden 

gebracht. Archivalisch en kunsthis to-

isch onderzoek brengen hem thans 

naar voren als een navolger van 

Abraham Bloemaert die een bijzon

der hechte band onderhield met 

katholiek Utrecht in de 'schuilkerkentijd'. 
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Van ongeveer 1000 met name bekende Noordnederlandse I7de-eeuwse schilders 

bezitten de musea in ons land thans werk. Het merendeel van hen is slechts met 

een enkel werk vertegenwoordigd en driekwart moet het nog zonder afzonderlijke 

publicatie stellen. Binnen de Republiek blijkt tijdens de 17de eeuw echter menig 

onbeschreven blad in staat tot de vervaardiging van een enkel meesterwerk. Dit 

'tweede garnituur' beslaat een wonderlijk bont gezelschap. Men vindt er het jongge

storven talent, de begaafde dilettant (waaronder nogal wat schilderende burge

meesters) en uiteraard ook al die krabbelaars die door het onbarmhartig marktme

chanisme periodiek penseel en palet moesten inruilen voor kwast en kladpot. 

Sommigen waren trouwens slechts 'schilder in deeltijd', want net zo goed decora

teur van aardewerk, kunsthandelaar of (zoals Lambert Jacobsz) doopsgezind predi

kant. Anderen kozen op den duur een lucratiever beroep als handelaar in wijn dan 

wel basalt, of vertrokken uit pure armoede als ziekentrooster naar de Oost. Eén 

schilder uit dit echelon is de Utrechter Dirck van Voorst, op wiens onbekende 

naam althans één meesterwerk kan worden gezet. Dat dit werk voor een tentoon

stelling over I7de-eeuwse Noordnederlandse portretten is geselecteerd, welke in 

Japan zou worden gehouden ', biedt een goede aanleiding om het 'oeuvre' van deze 

kunstenaar (in totaal vier schilderijen) te publiceren. Tot 1985 was geen enkel schil

derij van Dirck van Voorst in een openbare collectie te zien. Twee portretten van 

zijn hand (een bejaard echtpaar, als pendanten geschilderd) werden weliswaar al in 

1870 aan het Martin von Wagner-museum te Würzburg geschonken, maar deze 

stukken bevinden zich meestal in depot2. Sinds 1985 is in het Utrechtse 

Catharijneconvent echter in de vaste opstelling van de oud-katholieke afdeling het 

portret van een jonge, overleden geestelijke, liggend op zijn statiebed te zien'. In 

1894 werd het door een kenner, C. Hofstede de Groot, voor een tentoonstelling 

in Utrecht uitgekozen4. Een vierde door Dirck van Voorst gesigneerd schilderij 

bevindt zich te Amersfoort in oud-katholiek kerkelijk bezit. Hier gaat het om een 

'Bewening', geschilderd in de trant van de Utrechtse schilder Abraham Bloemaert. 

Dit werk werpt meer dan de andere schilderijen licht op de artistieke achtergrond 

van deze kunstenaar. In dit artikel worden deze vier schilderijen afzonderlijk behan

deld. Biografische notities die de schilder nader situeren binnen zijn Utrechtse 

milieu gaan daaraan vooraf. Het geheel wordt besloten door een overzicht van 

werk dat slechts uit de literatuur bekend is. 

Leven en milieu 

Wat over de schilder Dirck van Voorst uit de kunsthistorische literatuur5 thans 

aan biografische gegevens bekend is, laat zich bondig samenvatten: hij was in 1656 

busmeester van het Utrechtse 'Schilders-College', gedateerd werk van hem (alleen 

portretten) is bekend uit 1651 en 1655. Met behulp van een in 1926 gepubliceerde 
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fragment-genealogie van de familie Van Voorst6 en een manuscript met familiegege-

vens in het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag7 kunnen deze gegevens 

echter worden aangevuld. Rond 1650 blijken tenminste drie personen van die naam 

in Utrecht woonachtig. Twee daarvan behoren tot de katholieke tak waarbinnen 

men handwerkslieden als schrijnwerkers en tinnegieters aantreft, en één binnen de 

protestantse met daarin wat deftiger vaklieden zoals edelsmid Lucas van Voorst die 

het zelfs tot lid van de vroedschap brengt. Een kleinzoon van de laatste, Dirck, 

wordt in 1650 in de Dom gedoopt en blijkt in 1669 nog in leven. Hij is de schilder 

dus zeker niet. Deze dopeling had echter in de Domstad twee katholieke naamge

noten. De oudste daarvan was de tweede zoon van Joost Hendricksz van Voorst, in 

leven tinnegieter en overleden in 1654, en Gieltje Dirckdr. Vereem, overleden in 

1635. Dit echtpaar was in 1608 voor schepenen getrouwd 8 en dus mogelijk katho

liek. Hun kinderen kregen de namen Hendrick, Dirck, Cornells, Adriaan, Anna, 

Maria en Geertgen. Anna was een 'klopje', een ongehuwde vrouw die zich door een 

tijdelijke gelofte had verbonden om de katholieke geestelijkheid bij te staan. Van 

Dirck, Cornells en Adriaan wordt vermeld dat zij als 'celibatair' zijn gestorven. De 

beide laatsten zijn vrijwel zeker identiek met katholieke geestelijken' van die naam 

die te Utrecht, respectievelijk in 1652 en 1654, zijn overleden 9. Hun broer Dirck is 

de schilder; in de vermelde fragmentgenealogie te Den Haag wordt hij uitdrukkelijk 

als zodanig genoemd. De tweede katholieke 'Dirck van Voorst' was zijn neef, name

lijk de oudste zoon van zijn oudere broer Hendrick van Voorst; deze Dirck werd in 

of vlak na 1637 (het trouwjaar van zijn ouders) geboren en stierf eind 1659 10. Dirck 

'de schilder' werd in het Utrechtse begrafenisregister (dat per week werd opge

maakt) op 22 maart 1658 ingeschreven als begraven in de Catharijnekerk. Hij werd 

aangeduid als 'Seigneur Dirck van Voorst jongman aende Nieuwegracht bij de 

Ambachtstraet' " . Op 9 maart 1658 was hij 'overluid' met de klokken van de 

Dom n. Dit overlijden kwam niet onverwacht. Op 10 december 1657 had Dirck 

van Voorst ('jongman, sieckelijck van lichaem') zijn testament laten opmaken. 

Begunstigde was allereerst zijn zuster Anna, zoals gezegd een klopje. Daarna kwamen 

zijn broer Hendrick, en de kinderen uit het huwelijk van zijn (overleden) zuster Maria 

en Mr. Berndt van Zutphen 13. Zijn twee andere broers waren (zoals eerder werd 

vermeld) reeds overleden, en dat gold ook voor nog een andere zuster, Geertje, 

eveneens ongetrouwd. Als getuigen fungeerden Frederick en Adriaen Bloemaert, 

zonen van de in 1651 overleden Abraham Bloemaert. Dirck van Voorst zal, gegeven 

het trouwjaar van zijn ouders, 1608 14, en zijn positie van 'tweede zoon' tussen 1610 

en 1615 geboren zijn. Zijn ouderlijk huis stond in de Schoutensteeg, een pand dat zijn 

vader Joost vóór 1615 voor de helft, vanaf 1615 voor driekwart, en na 1625 geheel 

bezat15. Zijn oudste broer Hendrick trouwde in 1637, zijn jongere broer Cornells 

werd in 1648 hulpgeestelijke van de schuilkerk van de St. Marie 'op de Camp' te 

Utrecht16. Bij zijn dood in 1654 woonde vader Joost niet meer in de Schoutensteeg 
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(waar Hendrick het bedrijf had voortgezet) maar met zijn zoon Dirck in de 

Ambachtstraat17. Via deze biografische notities is de schilder Dirck van Voorst wat 

meer 'uit de verf gekomen. Een bepalend element daarbinnen, namelijk dat hij uit een 

uitgesproken katholieke familie stamde, is met het hierna te publiceren 'oeuvre' 

geheel in overeenstemming. 

Dirck van Voorst was actief binnen het Utrechtse 'Schilders-College'. Dit college was 

in 1639 uit het oude St. Lucasgilde, dat ook de beeldsnijders en lijstvergulders omvat

te, ontstaan. Dat het nieuwe gilde zich tooide met de deftiger naam 'college', illus

treert de behoefte bij de Utrechtse schilders om zich van de 'gewoner' handwerkslie

den te onderscheiden. Veel Utrechtse schilders uit de periode 1600-1650 kwamen uit 

een redelijk bemiddelde familie en konden enige jaren in Italië studeren. Terug in 

Utrecht werden zij lid van het schildersgilde, maar mogelijk ook nog van de 

'Utrechtse Academie', een genootschap waarin oefening in het vak, uitwisseling van 

ideeën, én collegiale gezelligheid werden nagestreefd 18. In vergelijking met 'Hollandse' 

schilders waren die uit Utrecht internationaler van oriëntatie. Bij zeker de helft van 

de groep Utrechtse I7de-eeuwse schilders sloot het gekozen beroep enigermate aan 

bij dat van de vader. Voor Dirck van Voorst gaat dat niet op, ofschoon mogelijk alleen 

omdat hij een oudere broer had die het tinnegietersbedrijf voortzette. Vanwege de 

enorme vraag naar schilderijen in het tweede kwart van de 17de eeuw in Nederland, 

was het voor bekwame handwerkslieden een aantrekkelijke én reële optie om te 

trachten als schilder aan de slag te komen. Paulus Moreelse bracht het tot raad in de 

vroedschap maar zijn vader beoefende het vak van kuiper; zelfportretten van 

Utrechtse kunstenaars als Joachim Wttewael en Gerard van Honthorst, getuigen van 

de status en welstand die een kundig portretschilder in het deftige Utrecht kon ver

werven. Dirck van Voorst bracht het, afgaande op zijn bescheiden oeuvre, bij lange 

niet zover als zij; misschien was hij ook wel een 'schilder in deeltijd', zijdelings name

lijk evenzeer betrokken bij de tinnegieterij van zijn vader. Dat deze stapsgewijs het 

gehele pand aan de Schoutensteeg in eigendom verwierf wijst op redelijke welstand. 

Ook het blote feit dat Dircks zuster Maria kon worden uitgehuwelijkt aan een advo

caat is een indicatie dat de familie een solide maatschappelijke status bezat. 

Portret van een overleden geestelijke 

In 1894 was dit portret (afb. I) te zien op de door Moes en Hofstede de Groot te 

Utrecht georganiseerde overzichtstentoonstelling van oude schilderijen die bijna 

500 nummers omvatte 19. Als no. 225 werd het in de catalogus als volgt beschreven: 

'Geestelijke op zijn paradebed. Liggend in levensgrootte van links naar rechts in 

witte kasuifel met rooden stam, in de handen hostie en kelk. Een groen gordijn 

vormt den achtergrond. Gem.links te halver hoogte: D.v. Voorst fc. Rechts: Obiit 

22 April 1651. Aetatis 27. Paneel 78 x 106. Oud Bisschoppelijke Clerezij Achter 
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/ Portret van een op 2 7-jarige leeftijd overleden geestelijke op zijn statiebed, gesigneerd door Dirck van Voorst en 

gedateerd 1651, paneel, 78x107 cm; Rijksmuseum Het Catharijneconvent Utrecht (OKM s 27). 

Klarenburg, Utrecht.' Vermeld werd voorts dat er twee portretten van zijn hand 

aanwezig waren in de verzameling van de universiteit te Würzburg. Naar aanleiding 

van deze tentoonstelling publiceerde Hofstede de Groot nog een vervolgartikel 

met wetenschappelijke 'nabranders' in Oud-Holland 20 met daarin de signatuur van 

Dirck van Voorst in facsimile opgenomen en wederom vermelding van de portret

ten uit Würzburg. Hofstede de Groot besluit met de verzuchting 'Dit is alles wat er 

van dezen met veel gevoel voor coloriet begaafden artist bekend is.' Om werk van 

bijzondere koloristische kwaliteit gaat het hier inderdaad. Zowel de textilia (kussen 

van linnen afgezet met kloskant, kazuifel van rode en witte zijdedamast afgezet met 

goudgalon) als de verguld zilveren kelk zijn zo weergegeven dat men als maker een 

specialist in stillevens zou vermoeden. Met de specifieke eigenschappen van elk 

afzonderlijk materiaal blijkt de schilder vertrouwd. Men neemt dat bijvoorbeeld 

waar bij de weergave van het kussen dat zich natuurgetrouw in kleine plooien voegt 

naar de druk van het hoofd, zo ook bij de juist hoekige vlakken van het stijve zijde

damast. De weergave van de overledene zelf is, getuige het wasachtige gelaat en de 

realistische lijkkleur, al even naturalistisch; de schilder gaf precies weer wat hij zag 

en was daartoe technisch ook in staat. De afgebeelde liturgische voorwerpen kun

nen thans niet meer worden getraceerd. Voor het kazuifel (in feestelijk wit; de 

dood markeerde voor de vrome katholiek bij een in staat van genade gestorvene 

immers de overgang naar een beter leven) is dat niet verwonderlijk. Kerkelijke tex

tilia werden, net zoals profane, gewoonlijk 'afgedragen', nog bruikbare stof daarna 

opnieuw te pas gebracht. Bij de kelk die de overledene in handen heeft is de kans 
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dat dit specifieke voorwerp bewaard bleef in principe groter. De kelk is zo precies 

weergegeven dat (afgaande op de de engelenkopjes op de voet) werk van de 

Utrechtse edelsmid Michiel de Bruyn van Berendrecht uit ca. 1640-1650 kan wor

den herkend. Temidden der talrijke kelken van zijn hand kon dit exemplaar echter 

niet worden thuis gebracht. Dat een overleden priester op zijn statiebed een kelk 

in handen kreeg, was rond 1650 - getuige veel portretten van overleden pastoors 

met name uit de regio Utrecht - vrij gebruikelijk. Men kan er een voortzetting in 

zien van de beeldtraditie van priestergraven van voor de Reformatie. 

Met behulp van het Necrologium Diocesis Harlemensis, een lijst van in de Noordelijke 

Nederlanden gestorven geestelijken vanaf 1600, blijkt identificatie van de voorge

stelde overleden priester mogelijk21. Men moet dan echter niet zoeken bij 22 april 

1651 (de datum op het schilderij) maar tien dagen later, op 2 mei 1651. Dit verschil 

wordt veroorzaakt door het in de 17de eeuw naast elkaar voortbestaan van de 

oude, 'Juliaanse' kalender en de door paus Gregorius XIII ingestelde 'Gregoriaan

se' 22. Het Necrologium nu volgt de nieuwe stijl, het opschrift op het portret de 

oude. Het Necrologium vermeldt op 22 april niemand maar op 2 mei: 'R. D. Mr. 

Henricus ab Eck obijt Ultraj. 2 Maij, paucis diebus post celebratas primitias.' [De 

Eerwaarde Heer Henricus van Eek is gestorven in Utrecht op 2 mei, enkele dagen 

na het opdragen van zijn eerste mis]. De tekst is uitzonderlijk vanwege de daarin 

gegeven specifieke informatie; de inhoud ervan sluit aan op wat het schilderij toont. 

De overledene is 27, voor een juist gewijde priester een logische leeftijd. Uniek is 

wel dat de overledene niet alleen met miskelk maar ook met een hostie is afge

beeld, welke laatste door de dode zo wordt vastgehouden als tijdens de mis is 

voorgeschreven. De hostie werd ooit overgeschilderd maar groeide in de loop der 

eeuwen vanwege het sterke loodwit als duidelijk zichtbare contour weer door de 

voorstelling heen. Mogelijk heeft men vanwege het overlijden vlak na de wijding, de 

symboliek van het priesterschap sterk willen benadrukken met een forse breuk met 

de traditie als gevolg. De eerbied, verschuldigd aan een geconsacreerde hostie, 

werd geweld aangedaan door deze een dode in handen te geven. Portretten van 

overleden pastoors, posthuum vervaardigd ten behoeve van hun 'memoria', komen 

in de Noordelijke Nederlanden in de 17de eeuw geregeld voor. Bij 'kapelaans' 

gebeurt dit hoogst zelden. Waarschijnlijk was de overledene zo vlak na zijn wijding 

zelfs dat nog niet. 

Het is niet gelukt Henricus van Eek nader te identificeren. De naam 'Van Eek' komt 

vooral in de Betuwe voor maar ook in Utrecht wonen in de 17de eeuw verschillen

de families met die naam. Het aanzienlijkste Utrechtse geslacht 'Van Eek van 

Pantaleon', is in hoofdlijn protestants, met daarbinnen echter een enkele opzienba

rende katholieke 'bekeerling'2i. Katholieke Van Ecks waren er in Utrecht echter 

ook, bijvoorbeeld Christina en Elisabeth van Eek die zich, respectievelijk in 1680 en 

1683, lieten inschrijven als leerling van de deftige kloppenschool te Culemborch 24. 
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Pendantportretten van een bejaard echtpaar 

2 Pendantportret von een onbekende man op 70-jarige leeftijd, 

gesigneerd door Dirck van Voorst en gedateerd 1655, paneel, 

73,8x57,8 cm; Martin von Wagner Museum der Universität 

Würzburg (F 158/K 400). 

3 Pendantportret van een onbekende vrouw, zonder signatuur 

(toegeschreven aan Dirck van Voorst), zonder datering (1655), 

paneel, 73,8x57,8 cm; Martin von Wagner der Universität 

Würzburg (F 157/K 401). 

Het Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg bezit twee pendant-

portretten van een man (afb. 2) en een vrouw (afb. 3) op paneel (73,8 bij 57,8 cm), 

door Hofstede de Groot in 1894 toegeschreven aan Dirck van Voorst. Over de sig

natuur waarop hij deze toeschrijving baseerde, rept de schilderijencatalogus van 

1986 echter met geen woord. Het mansportret heet hier 'Unbezeichnet'25 maar 

tot op heden is de signatuur 'D v Voors. fe' daarop redelijk goed zichtbaar. Ook 

andere opmerkingen van Hofstede de Groot, thans bewaard in het Rijksbureau 

voor Kunsthistorische Documentatie te Den Haag, ontbreken in de catalogus zoals 

het opschrift op het mansportret dat de leeftijd en de datering geeft: 'aetatis 70 ao 

1655' 26. Toen Hofstede de Groot de portretten zag, stonden ze op naam van de 

zestiende-eeuwse Antwerpse schilder Frans Pourbus de Oude. Deze toeschrijving, 

die teruggaat op het opschrift 'van Porbus' achterop het vrouwenportret, is natuur

lijk onjuist; hoewel de kleding van het bejaarde echtpaar voor 1655 'ouderwets' is, 

gaat het om portretten uit het midden van de 17de eeuw en niet om werk van drie 

generaties daarvoor. Hofstede de Groot plaatste de portretten 'ongeveer [in] den 

overgangstijd van Nicolaes Maes'. Hij meldt en passant dat het hier gaat om 'zeer 

goede kunstwaar van een artist van den tweeden rang'. Typerend is de beschrijving 

die hij van de portretten geeft: 'Man met grijs haar, snor en sikje, roodachtige 
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gelaatskleur [....], vrouwelijk pendant heeft een boek in de hand. Beide personen 

zijn in het zwart gekleed'. De portretten waren ooit in het bezit van een graaf van 

Nassau; een Duitse tekst op de achterzijde van het vrouwenportret vermeldt: 

'diese 2 porträt kosteten dem Grafen von Nassau 430 f. Identificatie van dit echt

paar blijkt bij gebrek aan nadere gegevens onmogelijk. Opvallend is de voor 1655 

sobere dracht. De man volgt met zijn korte haar in het geheel niet de mode van de 

dag die lange krullen voorschrijft. Onder zijn kraag ontbreken de gebruikelijke aker

tjes. Het portret van de vrouw is wat levendiger van karakter door de aanwezigheid 

van het (gebeden-)boek dat zij opengeslagen in handen houdt. De lectuur ervan 

heeft zij even onderbroken om de beschouwer aan te kijken maar zal weldra wor

den hervat. In stylistisch opzicht wijzen kleurgebruik en modellering eerder naar 

het atelier van Abraham Bloemaert dan naar dat van Gerard van Honthorst. De 

stofuitdrukking is hier weliswaar wat minder sprekend dan bij het vorige portret 

maar binnen de gegeven grenzen eveneens verfijnd. 

Een 'Bewening van Christus' 

In de oud-katholieke kerk van St. Georgius te Amersfoort hangt een 'Bewening van 

Christus' (afb. 4) waarop de tekst 'D .voor., feci' zichtbaar is. Op het R.K.D. te Den 

Haag leest men, blijkens een fotonotitie zelfs nog wat meer: 'D .voorst feci.'. 

Desondanks wordt het schilderij daar slechts onder voorbehoud - het is immers 

zijn enig bekende historiestuk - aan Dirck van Voorst toegeschreven. Ondertussen 

is er echter geen enkele reden voor twijfel: tussen de genoemde drie portretten en 

het religieuze historiestuk zijn namelijk opvallende overeenkomsten. Het duidelijk

ste voorbeeld hiervan is de lineaire, wat schematische weergave van de oogleden 

en soms abrupte overgang tussen lichte en donkere partijen in de gezichten. Dat 

spreekt met name bij het gelaat van Christus dat zo een dramatisch accent krijgt. 

De 'Bewening van Christus' is een gebeurtenis die in het Nieuwe Testament niet 

beschreven wordt; in de christelijke uitbeeldingstraditie volgt deze op de Kruis

afneming en is er vaak sprake van een combinatie met de Graflegging. Op het schilde

rij te Amersfoort staat de bewening echter centraal, handelingen m.b.t. de graflegging 

worden daarop niet verricht. De aandacht richt zich direct op het centraal geplaatste 

lichaam van Christus. Omdat de beschouwer door de beeldopbouw wordt uitgeno

digd zich te voegen bij de treurende omstanders is dit schilderij eerder een devotie

stuk dan een vertellende scène. De aanwezigen bij de Bewening zijn door de traditie 

bepaald en komen min of meer overeen met de personen die de vier evangelisten 

noemen bij de Kruisafneming en Graflegging: Maria, Maria Magdalena (knielend), de 

andere Maria (alleen genoemd bij Mattheus) en Johannes. De man op de achtergrond 

is Jozef van Arimatea. Hij is degene die naar Pilatus gaat om te vragen het lichaam van 

Christus voor de Sabbath te mogen begraven in het rotsgraf dat hij bezit. 

PAUL DLRKSEIROBERT SCHLLLEMANS EEN O N B E K E N D U T R E C H T S SCHILDER U I 



|Oud-Ut recht 

4 bewening van Christus, gesigneerd door Dirck van Voorst, zonder datering (ca. 1650), doek, 177x177 cm; Oud-

Katholiek kerkelijk kunstbezit 

Van Voorsts Amersfoortse 'Bewening van Christus' is onderdeel van een reeks van 

zeven schilderijen die alle 177 bij 177 cm. meten. Vijf ervan zijn door Hendrick 

Bloemaert (Utrecht 1601-1672) gesigneerd en gedateerd. Achtereenvolgens gaat 

het om een 'Opstanding van Christus' (1649), een 'Aanbidding der Herders' 

(1659)27, een Pinkstervoorstelling (1667), een 'Kroning van Maria' uit hetzelfde jaar 

en een 'Annunciatie' uit 16692S. Het stuk van Van Voorst draagt geen datum maar 

gezien het 'cruciale' karakter van het lijdensthema is een plaats voorin de reeks (ca. 

1650) tamelijk waarschijnlijk. Naast de vijf stukken van Bloemaert en het schilderij 

van Van Voorst behoort tot de serie ook een ongesigneerde en ongedateerde 

copie, vervaardigd met behulp van de gravure door Paulus Pontius uit 1632 naar 

Rubens' 'Christus' val onder het Kruis'. Deze serie siert nu de wanden van het 

(20ste-eeuwse) kerkinterieur29. Of in de voormalige schuilkerk de reeks ook als 

zodanig was opgezet of dat deze schilderijen daar als wisselstukken voor het hoofd

altaar hebben gediend, is thans niet meer uit te maken. Tegen een decoratieve serie 
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pleit de lange tijdsspanne - twintig jaar - die het eerst en het laatst gedateerde stuk 

scheidt. Bovendien hebben de zeven schilderijen niet één samenhangend thema, 

wat bij een serie toch voor de hand zou liggen. Noch het volledige passieverhaal, 

noch een uitgewerkte Mariale thematiek ligt ten grondslag aan de serie als geheel. 

Dat de schilderijen als wisselstukken voor het hoofdaltaar besteld zijn is, gezien de 

onderwerpen, mogelijk: elk van de afgebeelde scènes correspondeert met een spe

cifiek moment binnen het kerkelijk jaar. Weliswaar passen de stukken niet in de 

altaaropbouw van de schuilkerk (die in 1927 werd afgebroken en weer opgebouwd 

binnen de Utrechtse Gertrudiskapel) maar deze stamt uit 1692 en is dus niet iden

tiek met het hoofdaltaar ten tijde van de schilderijenopdracht. De maten van het 

oudste hoofdaltaar zijn onbekend, zodat de precieze functie van de serie hier in het 

midden moet worden gelaten. 

Gezien de presentie van Van Voorst binnen een serie waarin Hendrick Bloemaert 

vijf stukken voor zijn rekening neemt, mag met aan zekerheid grenzende waar

schijnlijkheid worden aangenomen dat beide schilders elkaar hebben gekend. 

Schilderstijl en compositie van Dirck van Voorst tonen echter meer verwantschap 

met die van vader Abraham Bloemaert (1566-1651) dan met die van Hendrick. 

Dirck en Hendrick kunnen elkaar hebben ontmoet in de werkplaats van Abraham 

Bloemaert, immers de meest gezochte leermeester in Utrecht gedurende de eerste 

decennia van de 17de eeuw. De invloed van de 'oude' Bloemaert kan bijvoorbeeld 

worden afgemeten door diens 'Bewening van Christus' in het Museum Boymans van 

Beuningen te Rotterdam te vergelijken met die van Van Voorst uit Amersfoort. Een 

wellicht eigenhandige atelierrepliek (afb. 5) van het Rotterdamse stuk bevindt zich 

in het Utrechtse Catharijneconvent30. Compositie en religieuze stemming staan 

5 Bewening van Christus, toegeschreven aan Abraham Bloemaert (en atelier), (ca. 1625), doek, 91x167,5 cm; Rijksmuseum Het 

Catharijneconvent Utrecht (RMCCs 136). 
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dicht bij elkaar en de overeenkomstige houdingen en typen vallen sterk in het oog. 

Op beide schilderijen kust Maria Magdalena de hand van Christus én niet - wat bij 

een dergelijke scène gebruikelijker is - de voeten. De compositie wordt zo compac

ter en rustiger, wat typerend is voor de stijl van de late Bloemaert. Van Voorst 

beeldt Jozef van Arimatea af, die bij Bloemaert ontbreekt. Deze kijkt de beschou

wer aan en zijn gezicht is gedetailleerder en realistischer uitgebeeld dan de nogal 

schematische gezichten der overigen. Voor deze figuur heeft Van Voorst een stan

daardtype van Abraham Bloemaert gekozen dat deze bijvoorbeeld heeft toegepast 

bij de diaken Philippus in de 'Doop van de Kamerling' in het Centraal Museum te 

Utrecht, zo ook bij een 'tronie' gedateerd 1635 31. Naast het oeuvre van Abraham 

Bloemaert kent Dirck van Voorst echter ook dat van Hendrick, van wie de 

Johannesfiguur op de 'Bewening' is overgenomen32. Zoals reeds eerder bleek, staat 

deze artistieke relatie met Abraham en Hendrick Bloemaert niet op zichzelf; de 

schilder liet twee andere zonen van de nestor van de Utrechtse 17de eeuwse schil

derkunst, Adriaen en Frederick Bloemaert, als getuigen optreden bij het opstellen 

van zijn testament. 

Besluit 

Bijna 100 jaar na Hofstede de Groots 'Dit is alles wat er van dezen met veel gevoel 

voor coloriet begaafden artist bekend is' kan worden vastgesteld dat het aantal op 

naam van Dirck van Voorst te stellen stukken in de tussentijd niet opzienbarend is 

toegenomen. Uit archiefgegevens blijkt echter dat er meer is geweest. Zo werd in 

1655 een 'Bacchusfeest bij hem selffs gemaeckt.' aan Dirck van Voorst gelega

teerd 33; in 1678 bevat de inventaris van Pieter van Hattingh 'een spoock van Van 

Voorst' 34. Verder noteerde Hofstede de Groot in zijn aantekeningen in het Haagse 

R.K.D. nog twee schilderijen en één tekening van Van Voorst die ooit werden 

geveild. Het gaat wederom om 'Een Bachanaal', schilderij op doek, hoogte 63, 

breedte 55 duim, op een Amsterdamse veiling d.d. 27-4-1774, en om 'Een bijbel-

sche voorstelling, uitvoerig geschilderd', geveild 3-8-1792 te Amsterdam. Te Den 

Haag werd op 21-9-1818 nog een tekening van 'Christus bespot en aan het volk 

voorgesteld', geveild. De persoon van de Utrechtse schilder Dirck van Voorst zelf 

heeft door verbinding van reeds gepubliceerd genealogisch materiaal met nieuwe 

vondsten meer 'contour' gekregen. Daarbij blijkt dat de invloed van Abraham 

Bloemaert en diens atelier die uit het werk zelf spreekt door schriftelijke bronnen 

wordt bevestigd. 

* Met speciale dank aan M.J. Bok te Utrecht die zo bereidwillig was de hem ter 

beschikking staande archivalische gegevens over Dirck van Voorst, welke onder 

meer verwerkt zijn in de familie-tabel, aan de auteurs ter beschikking te stellen. 
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Bijlage 

FAMILIETABEL VAN DE SCHILDER DIRCK VAN VOORST 

Joost Hendricksz van Voorst (tinnegieter); zoon van Hendrick van Voorst (tinnegieter; overlijdt 10/1 1/1595) en Anna Cornells Fransz. 

de Bruredr. (overlijdt 24/1 l/l610); 

overlijdt 1654 (overluid 27/2/1654); 
x 4/6/1608 Heyltgen Dircksdr Vereem (overlijdt 1635; overluid 28/9/1635) 

Uit dit huwelijk; 

1. Hendrick (tinnegieter); leefde 10/12/1657; 

x 1637 Wonnichgen N. 

Uit dit huwelijk: 

Dirck; overlijdt 1659 (register GAU/DTB 5/12/1659) 

2. Dirck (schilder); overlijdt ongehuwd 1658 (overluid 9/3/1 658) 

3. Cornelis (seculier hulpgeestelijke te Utrecht); overlijdt 10/8/1652 (nieuwe stijl) 

4. Adriaan (seculier hulpgeestelijke te Utrecht); overlijdt 29/12/1654 (nieuwe stijl) 

5. Anna (klopje); leefde 10/12 1657 

6. Maria; overlijdt 1654 

x Mr. Beernt van Zutphen (advocaat) 

7. Geertgen; overlijdt ongehuwd 1654 

Gebruikte afkortingen 

AAU Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 

DTB Doop-, Trouw- en Begraafboeken 

GAU Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht 

RAU Rijksarchief Utrecht 

RKD Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie 
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Noten 

1 De tentoonstelling, georganiseerd door de Rijksdienst Beeldende Kunst te Den Haag, is samengesteld door Prof. E. de Jongh te 

Utrecht. Doordat een der sponsors zich te elfder ure terugtrok, is deze tentoonstelling alsnog afgelast. 

2 Catalogus Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg, Gemäldekatalog Würzburg, 1986, no. 533/534, p. 206/207. 

3 Een kort signalement van het schilderij verscheen in de door Saskia de Bodt en Jos Koldeweij geredigeerde rubriek 

'Museumaanwinsten' van het tijdschrift Antiek (20ste jaargang, 606). 

4 De tentoonstelling in het Utrechtse museum 'Kunstliefde' werd georganiseerd op initiatief van de 'Vereeniging tot bevordering van 

Vreemdelingenverkeer te Utrecht' door E.W. Moes en C. Hofstede de Groot. De expositie omvatte 494 nummers en was onder

verdeeld in een 'Utrechtse' en een algemene afdeling. 

5 Wurzbach, 19 i 0, 812; Thieme-Becker, deel 34, 544. 

6 Wildeman, 1926, 4. 

7 Handschrift 'genealogie Van Voorst' zonder jaar, plaats of auteur; signatuur GHS 0 4 B27; zie ook: Utrecht UB, ms. 1828, coll. 

Booth, omslag 228. 

8 Het echtpaar trouwt voor schepenen op 4/6/1608 (GAU, DTB, 85); mededeling van M.J. Bok, Utrecht. 

9 Gegeven ontleend aan Necrologium, 1871; op p. 338 wordt bij het jaar 1652 vermeld: 'R.D.Mr. N. van Voorst, obiit Ultraj. circa 

medium Augi.'; op p. 341 wordt bij het jaar 1654 vermeld: 'R.D. ac Mr. Adrianus van Voorst S.T.B.F. Sacellanus Ultrajectensis, ibid. 

obiit 29 Decembris.' 

10 In het register begrafenissen (GAU, DTB, 124) wordt bij de week van 5 december 1659 onder meer vermeld: 'Dirck van Voorst 

soon van wijlen Henrik van Voorst inde Schoutensteeg naelatende echte moeder', begraven in de Catharijnekerk met 12 dragers. 

11 In het register begrafenissen (GAU, DTB, 124) wordt bij de week van 22 maart 1658 onder meer vermeld: 'Seigneu(r) Dirck van 

Voorst jongman aende Nieuwegracht bij de Ambachtstraet naelatende collatorale mundige erffgenamen Vast goet'; hij werd begra

ven in de Catharijnekerk. 

12 RAU, Domkapittel, 702, rekening Domfabriek; mededeling van M.J. Bok, Utrecht. 

13 Testament d.d. 10/12/1657 (GAU, Not. G. Vastert, U021 a023, fol. 139-140); mededeling van M.J. Bok, Utrecht. 

14 Zie noot 8) 

15 GAU Stadsarchief II, 3243, transporten en plechten, d.d. I8/ I / I6I5 en 20/4/1625. 

16 Smit, 1973; in dit artikel wordt aangegeven (171/172, noot 33) dat Cornells van Voorst overleed op 10/8/1652 en dus inderdaad 

identiek is met de Utrechtse geestelijke 'N. van Voorst', die volgens het Necrologium, 1871, midden augustus 1652 te Utrecht 

overleed. 

17 GAU, DTB, 123, 13/3/1654; mededeling van M.J. Bok, Utrecht. 

18 Huys Janssen, 8-15. 

19 Verg. noot 4. 

20 Hofstede de Groot, 48. 

21 Necrologium, 1871,337. 

22 Paus Gregorius XIII schoof in 1582 ter correctie de datum eenmalig tien dagen op en stelde schrikkeljaren in. Landen met een 

reformatorisch gezinde overheid volgden deze 'roomse' verbetering schoorvoetend. In Utrecht hanteerde men tot 1700 altijd de 

'oude stijl' die in de correspondentie van de apostolisch vicarissen wel wordt aangeduid als de 'incorrecte stijl' of de 'stijl van het 

vaderland'; Bruggeman, 1982-1991, dl. 4: 1622-1669, passim. 

23 Bruggeman, 1982-1991, 558; hier een brief aan de Keulse nuntius Fabio Chigi d.d. I september 1640, waarin sprake is van de beke

ring tot het katholicisme van een edelvrouw 'Pantaleon Heek Outbroicharsen'; dit moet een verbastering zijn van de Utrechtse 

familienaam Van Eek van Panthaleon; waarschijnlijk gaat het hier om Maria Hondeling (+ 1655) die getrouwd was met de president 

der staten van Utrecht Dirk van Eek van Panthaleon (+ 1636), heer van Lauwenrecht en Oud Broekhuizen; genealogische gegevens 

ontleend aan De Navorscher, 26(1876) 316. 

24 AlberdingkThijm, 330 (Christina van Eek) en 334 (Elisabeth van Eek). 

25 Hofstede de Groot, 1895; de signatuur 'DVOO..' die door Hofstede de Groot werd waargenomen is hierin gepubliceerd. 

26 Bij een bezoek aan Würzburg van een der auteurs (R.S.) in 1989 werd 'Aetatis sue 70 An 1655' gelezen. 

27 Afgebeeld bij Wansink, 1988, 239, afb. 5. 

28 Afgebeeld bij Dirkse, 1989, 14, afb. 9. 

29 Met betrekking tot deze serie leverde het centraal archief van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland te Amersfoort slechts 

informatie uit de 20ste eeuw op. Een inventaris uit 1918 noemt de zeven stukken, samen getaxeerd voor ƒ 8000,-; de reeks komt 

niet voor op een taxatierapport uit 1919, opgesteld met het oog op eventuele verkoop. Dat kan betekenen dat verkoop van deze 

reeks niet aan de orde was. 

30 RMCC s 136, olieverf op doek, 91x167,5 cm; door Roethlisberger, 1992, 23, en omschreven als 'réplique autographe' van het 
Rotterdamse stuk. 

31 Delbanco, 1928, no. 44; ook bij Hendrick Bloemaert komt deze kop voor, bijvoorbeeld in zijn 'Allegorie van de Winter' in een 

Engelse particuliere collectie (foto in RKD Den Haag). 

32 Veilingcatalogus Christie's, Amsterdam 4/12/1984, nr. 46 (met afb.). 

33 GAU, not. G. Vastert, U 02la02l, fol. I0I"-I02V, 27-8-1655, testament van Wijnant Jacobsz van Dorsten, ebbenwerker, een oom 

van Dirck van Voorst. 

34 UB Utrecht, archief familie Wttewael, 139; mededeling van M.J. Bok, Utrecht. 
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