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Guido Van de Voorde 

De radiografie 
van Rembrandts 
Nachtwacht* 

La participation du plus jeune de nos scientifi
ques à !'examen du Rembrandt le plus prestigieux 
est un témoignage de la vitalité de l' esprit de 
recherche et de coopération qui anime deux 
institutions amies. Les hommes se renouvellent 
mais l' esprit reste ! R. Sneyers 

Sinds lang is het duidelijk, dat bij de bestu

dering van vooral oude schilderijen, de radio

grafie een onderzoekmethode is die relevante 

en dikwijls onverwachte gegevens oplevert1. 

Röntgenfoto's bevatten informatie betreffen

de de materiële toestand en de schildertech

nische karakteristieken van het kunstwerk. 

Door het onthullen van o.a. kompositiever

anderingen, pentimenti en hernemingen ver

schaffen ze een beter inzicht in het schep

pingsproces (afb. 1 en 2). 

Na de schoonmaak van de Nachtwacht in 

1946/47 werd het schilderij voor de eerste 

maal doorgelicht. Toen werden 48 deelopna

men (formaten 24 x 30 cm en 30 x 40 cm) 

gemaakt van de belangrijkste details (afb. 3). 

Kunsthistorische beschouwingen bij de resul

taten van dit technisch onderzoek werden op

genomen in het restauratieverslag2
• 

* De auteur is dank verschuldigd aan Dr.
S. H. Levie, Hoofddirecteur van het Rijks
museum, Dr. P.J. J. van Thiel en Mr. C. J.
de Bruyn Kops, respektievelijk Directeur en
Conservator van de afdeling Schilderijen van
het Rijksmuseum, voor hun groot vertrouwen
en voor de geboden kans zijn werkwijze te
demonstreren en te publiceren.

The Radiography 
of Rembrandt' s 
Night Watch* 

La participation du plus jeune de nos scien
tifiques à !'examen du Rembrandt Ie plus 
prestigieux est un témoignage de la vitalité 
de !'esprit de recherche et de coopération qui 
anime deux institutions amies. Les hommes se 
renouvellent mais !'esprit reste! R. Sneyers 

It has long been clear that, in the study of 

earlier paintings in particular, radiography is a 

method of examination which can furnish rele

vant and aften unexpected results1
• X-ray 

photographs contain information about the

material condition of a picture and the paint

ing techniques that characterize it. By reveal

ing, among other things, changes in the com

position, pentimenti and repaints, they afford 

a better insight info the process of its creation 

( Figs. I and 2). 

The first radiographs of the Night Watch were 

made after it had been cleaned in 1946-7. They 

comprised 48 separate photographs ( either 

24 X 30 cm or 30 X 40 cm in size) of the most 

important details (Fig. 3). Arthistorical 

readings of the results of this examination 

were included in the restoration report•. 

It is obvious that a complete radiograph of the 

* The author is grateful to Dr. S. H. Levie,
Director Genera! of the Rijksmuseum, and to
Dr. P. J. J. van Thiel and Mr. C. J. de Bruyn
Kops, Director and Curator respectively of the
Department of Paintings there, for the great
trust reposed in him and for the opportunity,
afforded him to demonstrate and publish his
method.

Het behoeft geen betoog dat een totaalbeeld 

een veel betere kijk biedt op de komposito

rische opbouw van het schilderij en op de 

onderlinge samenhang van de picturale ele

menten. Door de noodgedwongen restauratie 

van de Nachtwacht werden thans gunstige en 

uiteraard zeldzame mogelijkheden geboden 

voor het radiograferen van het gehele doek. 

Het röntgenbeeld van het pas gedoubleerde 

schilderij zou niet gestoord worden door een 

spieraam. Tevens konden ook de omslag

randen mee worden afgebeeld3
• De enorme 

afmetingen van dit Rembrandt-schilderij

(363 x 438 cm) maakten echter een speciale 

opnametechniek noodzakelijk. 

DE KEUZE VAN DE BELICHTINGSTECHNIEK 

Er moest een methode worden vooropgesteld 

die een gelijkmatige zwarting van het gehele 

filmoppervlak kon garanderen• evenwel 

zonder het schilderij aan gevaarlijke manipu

laties te onderwerpen'. 

De traditionele techniek behelst het bij delen 

afbeelden van het schilderij op standaard

röntgenfilms van 30 x 40 cm. In het geval 
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whole painting a.f/ords a much better image of 

the build-up of its composition and the inter

connection of the various elements in it. The 

present enforced restoration of the Night 

Watch offered a favourable and, of course, 

rare opportunity of X-raying the whole canvas. 

A radiograph made just after the painting had 

been relined would not be disturbed by a 

stretcher, white at the same time the tacking 

edges could also be included 3
• However, the 

enormous dimensions of this Rembrandt ( 363 

x 438 cm) made it necessary to use a special 

technique. 

SELECTING THE METHOD OF EXPOSURE 

A method had to be adopted which could 

guarantee equal density over the whole surface 

of the film• without subjecting the painting to 

dangerous manipulation5
• 

The traditional technique involves X-raying the 

painting bit by bit on standard X-ray films of 

30 X 40 cm. In the case of the Night Watch 

this would be a laborious undertaking and it 

Afb. r. Detail van afb. 2. Van Ruytenburchs 
partisaan met pentimento (korrektie van de pers

pektief). 

Fig. 1. Detail of Fig. 2. Van Ruytenburch's partisan 

with pentimento ( correction of the perspective). 
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