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Museum Het Rembrandthuis

Amsterdam

Joas door de hogepriester Jojada tot koning gezalfd
Rombout Uylenburgh (? 1580/85 – 1627/28 Danzig)

Ca. 1620. Grisaille, olieverf op doek, 41,5 x 56,5 cm
Herkomst: Kunsthandelaar Bob Haboldt, Parijs/New York (2012)

In 2005 heeft Museum Het Rembrandthuis 
dankzij financiële ondersteuning van de 
Vereniging Rembrandt een schilderij verwor-
ven dat op naam kon worden gezet van 
Rombout Uylenburgh, een uit Friese ouders 
stammende schilder die in het eerste kwart van 
de 17de eeuw werkzaam was in Danzig. Dit was 
het eerste kunstwerk dat met steun van de kort 

daarvoor opgerichte Titus Cirkel werd aange-
kocht. De vreugde was groot toen in het voor-
jaar van 2012 de tegenhanger van dit werk in 
de kunsthandel opdook. Het spreekt vanzelf 
dat het museum beide grisailles graag wilde 
herenigen en dat is met vereende krachten 
binnen korte tijd gerealiseerd, wederom met 
steun van de Titus Cirkel.
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ATHALIA VERDREVEN UIT DE TEMPEL

Het schilderij dat zeven jaar geleden werd aangekocht is 
niet gesigneerd, maar kon op grond van een combinatie 
van gegevens worden toegeschreven.1 Het onderwerp 
Athalia verdreven uit de tempel – een scène uit het Bijbel-
boek Koningen – de vermoedelijke herkomst van het 
werk en de grisailletechniek wezen alle in de richting 
van Rombout Uylenburgh. Dit was een broer van de 
vanaf circa 1625 te Amsterdam gevestigde kunsthande-
laar Hendrick Uylenburgh (ca. 1584/89-1661), die  
bekendheid geniet omdat hij in 1631 Rembrandt vanuit 
Leiden naar Amsterdam haalde en in zijn werkplaats  
opdrachten liet uitvoeren. In de veiling van schilde-
rijen uit het bezit van Henry Howard, een kleinzoon 
van de vermaarde kunstverzamelaar Thomas Howard, 
earl of Arundel, gehouden in 1684 te Amsterdam, 
waren twee grisailles van Rombout Uylenburgh met 
voorstellingen uit het verhaal van Athalia en Joas.  
Het Bijbelverhaal van de koningin Athalia en haar 
kleinzoon, die op piepjonge leeftijd tot koning werd 
gekroond, is in de Nederlandse kunst van de 17de 
eeuw nauwelijks uitgebeeld. Behalve op deze uitzon-
derlijke iconografie kan ook worden gewezen op de 
techniek waarin de genoemde stukken zijn uitgevoerd. 
De veilingcatalogus van 1684 vermeldt expliciet dat het 
‘grauwtjes’ oftewel grisailles betroffen, in zwarte, witte, 
bruine en grijze tinten vervaardigde schilderijen. 
Hendrick Uylenburgh ten slotte had, zoals uit een  
document van 1627 blijkt, een reeks Bijbelse schilde-
ringen in grisaille van de hand van zijn broer Rombout 
in zijn winkel voorradig.2 In die tijd circuleerden diens 
grisailles dus in de Amsterdamse kunsthandel.

Rombout Uylenburghs Athalia verdreven uit de tempel 
maakte in 2006 deel uit van de tentoonstelling Uylenburgh 
& Zoon, die eerst in Londen en vervolgens in Amsterdam 
was te zien.3 Na deze tentoonstelling werd het schilderij 
opgenomen in de vaste presentatie van het Rembrandt-
huis waar het in Rembrandts voormalige woning te  
midden van de collectie historiestukken uit het begin 
van de 17de eeuw een zinvolle context kreeg. Het werk 
is niet onopgemerkt gebleven. In 2008 werd het door 
Peter Hecht geselecteerd voor de tentoonstelling in het 
Van Gogh Museum ter gelegenheid van het 125-jarig  
bestaan van de Vereniging Rembrandt en in hetzelfde 
jaar hing het in een aan de grisailletechniek gewijde  
tentoonstelling in Toulouse.4 In de zomer van 2012 was 
het opgenomen in een tentoonstelling in Londen over 
de grisaille, georganiseerd door Rafael Valls. Het hing 

daar met het nu verworven schilderij, dat kort daarvoor 
door Bob Haboldt was aangeboden en dat gezien het 
onderwerp, de techniek, het formaat en de herkomst-
geschiedenis de tegenhanger moet zijn van het exem-
plaar in het Rembrandthuis. 

JOAS TOT KONING GEZALFD

De Bijbelboeken I en II Koningen bevatten de annalen 
van de heersers over het oude Israël en Juda. Een van  
de koningen van Juda in de 9de eeuw voor Christus was 
Achazja. Na zijn dood heerste enige tijd onzekerheid 
wie hem zou opvolgen. Zijn moeder, Athalia (Atalja), 
besloot de macht te grijpen en het land te gaan regeren, 
waarbij ze alle kinderen van de koninklijke familie ter 
dood liet brengen. Een van haar kleinkinderen, Joas  
geheten, werd echter door zijn tante Jehosabat gered. 
Geholpen door haar man Jejoda, die de functie van  
hogepriester bekleedde, verborg zij de jongen zes jaar 
lang in de tempel van Jeruzalem. In het zevende jaar van 
de regering van Athalia leidde Jejoda de opstand tegen de 
koningin en spande daarbij samen met legeraanvoerders 
en religieuze en politieke leiders van Juda. De zeven- 
jarige Joas werd als koning gezalfd en op de troon gezet. 
Nadat dit Athalia ter ore was gekomen, spoedde zij zich 
naar de tempel om polshoogte te nemen, waar zij bij het 

Athalia verdreven uit 
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binnentreden direct gevangen werd genomen, uit de 
tempel werd geleid en bij de stadspoort werd terecht- 
gesteld.

In het recent verworven schilderij is het moment 
weergegeven waarop Joas is gezalfd en op de troon heeft 
plaatsgenomen. Deze gebeurtenis gaat vooraf aan die  
afgebeeld in het reeds aanwezige werk, waarin Athalia 
door de soldaten wordt vastgezet om vervolgens te worden 
gedood. Mogelijk heeft Rombout Uylenburgh zich bij 
het componeren van beide schilderijen gebaseerd op  
inventies van Maerten van Heemskerck (1498-1574), die 
omstreeks 1567 door Harmen Jansz Muller (1540-1617) 
in prent zijn gebracht. Muller heeft vier gravures gemaakt 
die opeenvolgende scènes uit de geschiedenis van Athalia 
en Joas uitbeelden.5 Uylenburgh kan losse prenten tot 
zijn beschikking hebben gehad, of een exemplaar van 
een Bijbels prentenboek waarin Mullers gravures zijn 
opgenomen.6 In 1579 bundelde de Antwerpse uitgever 
Gerard de Jode een groot aantal prenten van verschil-
lende graveurs met voorstellingen uit het Oude en 
Nieuwe Testament in een thesaurus, waar de serie van 

Muller naar Van Heemskerck een onderdeel van vormt.7 
Zes jaar later bracht dezelfde uitgever een tweede,  
verbeterde editie op de markt waarin deze gravures van 
Muller opnieuw waren opgenomen. De prenten waren 
kortom zowel losbladig als in boekvorm in ruime mate 
voorhanden en konden kunstenaars gemakkelijk tot 
voorbeeld dienen.

Maerten van Heemskerck heeft weliswaar andere  
momenten uit het Bijbelverhaal uitgebeeld, maar 
Rombout Uylenburgh heeft zich bij zijn compositie, de 
schikking en weergave van de figuren, in het bijzonder 
van de gespierde soldaten en de algehele setting, aan 
zijn illustere voorganger gespiegeld. Het valt op dat 
Uylenburgh de zalving van Joas in zijn eerste schilderij 
laat zien, waar Van Heemkerck dat op een later moment 
doet. Hoewel Uylenburgh diens composities heeft ge-
kend en gebruikt, doet zijn weergave van de compacte 
figuren vooral sterk aan Hans Holbein (1497/98-1543) 
denken. Deze heeft in 1538, nog ruim voor Van 
Heemskerck, in zijn Icones-reeks een moment van  
hetzelfde Bijbelverhaal in een houtsnede uitgebeeld. 
Hierin zien we Athalia voor Joas, haar kleren verscheu-
rend en in de achtergrond de scène waarin zij ter dood 
wordt gebracht. Uylenburgh moet deze houtsnede goed 
hebben bestudeerd. De hogepriester in zijn Athalia  
verdreven uit de tempel lijkt zelfs direct uit de prent te zijn 
overgenomen.8

‘GRAEUWE SCHILDERIJEN’

Het maken van schilderijen in verschillende tonen van 
één kleur was een specialisme van Rombout Uylenburgh. 
Zijn broer Hendrick bezat in 1627 niet minder dan  
zestien van dergelijke werken, die in een document uit 
dat jaar werden omschreven als ‘graeuwe schilderijen’, 
alle met een Bijbelse voorstelling.9 Over het algemeen 
werd deze techniek gebruikt door schilders om sculptuur 
in steen te imiteren of als ontwerp voor een schilderij of 
prent. Minder bekend is dat grisailles ook als zelfstandige 
kunstwerken konden dienen. Zo vervaardigde Rombouts 
tijdgenoot Frans Francken de Jongere een groot aantal 
grisailles, vaak echter als omlijsting van een in kleuren 
geschilderde hoofdvoorstelling. De iets jongere Adriaen 
van de Venne specialiseerde zich vanaf ongeveer 1621 
vrijwel geheel in deze techniek. De grisailles van Rombout 
Uylenburgh moeten eveneens als op zichzelf staande 
werken zijn gemaakt. Aangezien de twee nu bekende 
doeken ver zijn uitgewerkt zullen zij geen ontwerpen 
voor een groter schilderij zijn geweest. Bovendien is er 
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geen enkele prent naar zijn ontwerp bekend met een his-
torisch of Bijbels onderwerp, zodat het niet waarschijnlijk 
is dat zijn grisailles met dat oogmerk zijn geschilderd.10

Het is te hopen dat in de toekomst meer werk van 
Rombout Uylenburgh zal worden herkend, zodat we ons 
een nog beter beeld kunnen vormen van deze in zijn 
eigen tijd gewaardeerde kunstenaar. Het hier behandelde 
schilderij is in kunsthistorisch opzicht van bijzondere  
betekenis: gezien de vermelding in de veilingcatalogus 
uit 1684 lijkt het nu wel zeker dat Rombout Uylenburgh 
de maker is van de twee werken in het Rembrandthuis. 
Mocht er in 2005 nog enige twijfel hebben bestaan dat 
de Athalia verdreven uit de tempel werkelijk de grisaille was 
uit de verzameling van de jonge Arundel, dan is deze door 
het opduiken van de tegenhanger geheel weggenomens 

Jaap van der Veen

Conservator onderzoek

Joas door de hogepriester Jojada tot koning gezalfd is verworven 
met steun van de Vereniging Rembrandt, namens haar Titus Fonds

Kunstvragen

Paul Schnabel (65)
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau; lid en adviseur van 
de Vereniging Rembrandt, sinds 25 resp. 10 jaar

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Het eerste waar ik aan denk, is dat ik mijn 
oom een schilderij voor mijn vader zag 
maken. Hij schilderde een foto na van een 
beeld van Ramses de Grote in het museum 
in Caïro. Ik was toen 7 jaar.’

Herinnert u zich nog uw eerste kunst- 
reproductie?
‘Als kind kocht ik prentbriefkaarten van 
schilderijen in het Mauritshuis. Tja, en wat 
koop je dan? Een mansportret van Memling, 
Het meisje met de parel van Vermeer, iets van Rembrandt.’

Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘In mijn studententijd had ik een abonnement op Prent 190.  
Daar tekende je op in en dan kreeg je elk jaar tien litho’s of etsen.  
Ik heb er een mooie verzameling aan overgehouden, met werk van 
Corneille, Moesman, Raveel, Montijn en anderen.’

Naar welk museum gaat u graag terug?
‘Mijn persoonlijke favoriet is Museum Bredius. Daar geef ik zelf ook 
rondleidingen. Omdat het een klein museum is, een vrijwilligersorga-
nisatie, heb je een veel directer contact met de objecten dan elders.’ 

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Dat is een lastige vraag, want dan zou je echt iets op het oog  
moeten hebben. Een paar jaar geleden ontdekte ik dat De vier 
kerkvaders van Abraham Bloemaert op een veiling in Engeland zou 
komen. Ik heb het Catharijneconvent daarop gewezen en toen is 
het gelukt om het voor weinig geld te verkrijgen. Daar ben ik wel 
trots op, want het is een belangrijk stuk, historisch, maar ook in het 
oeuvre van Bloemaert.’ 
 
Zou het ooit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen  
verzameling aan een museum willen schenken, om iedereen van 
mee te kunnen laten genieten?
‘Het schilderij dat daarvoor het meest in aanmerking komt is een 
Aanbidding van Gerard Hoet de oude. Dat is een heel verfijnd werk 
op koper, typisch voor de stijl van de late 17de eeuw en nog in zijn 
oorspronkelijke lijst, echt een museaal stuk.’
 
Hoe kijkt u aan tegen het huidige kunstklimaat?
‘Voor musea is het klassieke probleem dat ze geen substantiële  
aankoopbudgetten hebben, maar nu wordt het ook steeds  
moeilijker om de exploitatie rond te krijgen. Er is steeds minder geld 
terwijl de eisen op het gebied van veiligheid, klimaatbeheersing en 
educatie steeds hoger worden.’

Athalia voor Joas, haar kleren verscheurend

Veit Rudolf Specklin naar Hans Holbein de Jongere

1548. Houtsnede, 60 x 85 mm

Uit: Historiarum Veteris Testamenti Icones, 

Lyon 1538


