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Ontdekking vijf schilderijen van Rombout Uylenburgh
Van vijf schilderijen die sinds 1961 in bezit zijn van museum Ons’ Lieve Heer op
Solder, is ontdekt wie ze geschilderd heeft. De panelen met afbeeldingen uit de
kindertijd van Jezus, zijn toegeschreven aan Rombout Uylenburgh (ca. 1585 – 1628).
Deze meester uit de 17de eeuw is bekend uit kunstenaarskringen waarin ook
Rembrandt verkeerde.
De ontdekking werd gedaan tijdens een groot onderzoek naar teken- en schilderkunst uit
de Gouden Eeuw door de Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag.
In dit onderzoek wordt Nederlandse kunst uit die periode in Europees perspectief
geplaatst.
In Den Haag stuitten onderzoekers van de RKD op een bijzonder tekenboek uit particulier
bezit met vijftien tekeningen van pre-Rembrandtist Rombout Uylenburgh. Dit tekenboek
vormde de sleutel die de schilderijen van museum Ons’ Lieve Heer uit de anonimiteit
haalde. Al jaren probeerde het museum de maker van de vijf grisailles te identificeren. Aan
Rombout Uylenburg werd ook al eerder gedacht nadat het Rembrandthuis in 2009 twee
grisailles van Uylenburgh had aangekocht.
Twee van de vijf schilderijen zijn de komende weken tentoongesteld in Den Haag bij de
RKD, de overige drie werken zijn te zien in de 17de -eeuwse huiskerk van Ons’ Lieve Heer
op Solder in Amsterdam.
Bezoekadres
Museum Ons' Lieve Heer op Solder
Oudezijds Voorburgwal 40
1012 GE Amsterdam
T +31(0)20 624 66 04
www.opsolder.nl

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag 10 – 17 uur
Zon- en feestdagen 13 – 17 uur
Op 1 jan. geopend van 13 tot 17 uur

Entreeprijzen (incl. audiotour)
Volwassenen: €8,Kinderen 6 t/m 18: €4,Kinderen 0 t/m 5 gratis

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie
Beeldmateriaal:
Foto: Co de Kruijf, Onderschrift: Aanbidding der Koningen ca. 1610 Rombout
Uylenburgh, restauratrice L. Welther,
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met
Loes Wijnstekers, pr@amsterdammuseum.nl, +31 (0)20 5231711/ +31 (0)6-22927729 of
Birgit Buchner, b.buchner@opsolder.nl, +31(0) 6-51098821
Ons’ Lieve Heer op Solder

Oudezijds Voorburgwal 40

1012 GE Amsterdam

