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Inleiding 

Er bestaan geen gedetailleerde rapporten 

over vorige restauraties van de Nachtwacht. 

Alles wat daarover bekend is, staat vermeld 

in het belangwekkende artikel 'De restaura

ties van Rembrandt's Nachtwacht' van A. 

van Schendel en H.H. Mertens (Oud-Holland 

1947, pp. 1-52). De volgende daaraan ont

leende gegevens zijn relevant voor de huidige 

restauratie. 

In 1697 heeft Jan Smit de achterkanten van 

alle schilderijen in de grote zaal van de 

Kloveniersdoelen, waar ook de Nachtwacht 

hing, waarschijnlijk ingesmeerd met gekookte 

olie. Het staat vast, dat de Nachtwacht in 

1715 werd schoongemaakt. Voor die tijd zijn 

er geregeld betalingen verricht (sedert 1687) 

voor het schoonmaken, uithalen en repareren 

van niet met name genoemde schilderijen op 

de Kloveniersdoelen. In 1758 beschreef Jan 

van Dijk zijn ervaringen met het schilderij, 

dat hij in 1751/52 had schoongemaakt: 

. . .  men heeft door de veele gekookten O(y en 

Vernissen, die van tyd tot tyd daar over 

gehaalt waren, niet meer kannen zien wat voor 

een Compagnie, veel minder hoe de Hooft

Officieren genoemt waren, want men meende 

dat het overteert was geworden, maar hetzelve 

door mij schoon gemaakt wordende, bevond 

dat de Namen . . .  door Rembrand zelfs zijn 

opgetekent . . .  Een eeuw later, in 1851, werd 

het schilderij verdoekt door N. Hopman. 

Diens zoon, W. A. Hopman, wist jaren later 

nog te melden, dat de dikke vernislaag toen 

niet was verwijderd. Sindsdien heeft men de 

vernis herhaaldelijk geregenereerd met alco

holdampen volgens de methode van Von 

Pettenkofer, aanvankelijk met succes maar de 

laatste keer (in 1936) zonder noemenswaard 

resultaat. In de oorlogsjaren (1940-45) werd 

het schilderij opgerold op een rol van 60 cm 

in diameter bewaard in een schuilplaats. In 

1946/47 werd de Nachtwacht voor het eerst 

sinds 1851 opnieuw verdoekt. Ditmaal werd 

de oude vernis gedeeltelijk verwijderd, 

waarna een nieuwe vernislaag werd aange

bracht. Deze behandelingen werden uitge

voerd door de heren H. H. Mertens en 

C. H. Jenner, respectievelijk restaurator en 

verdoeker van het Rijksmuseum.
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Introduction 

No detailed reports exist on previous restora

tions of the Night Watch. All that is known 

about them is given in the interesting article 

'De restauraties van Rembrandt's Nachtwacht' 

by A. van Schendel and H.H. Mertens (Oud

Holland 1947, pp. 1-52), from which have 

been taken the following details that are of 

relevance to the present restoration. 

In 1697 Jan Smit probably rubbed boiled oil 

into the backs of all the paintings in the Great 

Hall of the Kloveniersdoelen, where the Night 

Watch also hung. It is known for certain that 

the Night Watch was cleaned in 1715 and 

before that time regular payments were made, 

beginning in 1687, for the cleaning, revar

nishing and repairing of unspecified paintings 

in the Kloveniersdoelen. In 1758 Jan van Dijk 

described his experiences with the Night 

Watch, which he had cleaned in 1751-2: 

... because of the great quantity of boiled 

oil and varnishes that had been daubed over 

it from time to time, it was no longer possi

ble to see what Company it was, still less 

what the names of the field officers were, for 

it looked as if it had been tared over, but on 

the same being cleaned by me, it was found 

that the names had been written there by 

Rembrand himself. .. A century later, in 

1851, the painting was relined by N. Hopman, 

whose son, W. A. Hopman, was still able to 

recall years later that the thick layer of var

nish had not been removed at that time. Since 

then the varnish has repeatedly been regener

ated with alcohol vapour according to Von 

Pettenkofer's method, successfully at first, but 

on the last occasion (in 1936) with no ap

preciable result. During the war years ( 1940-

5) the painting was kept rolled up on a cylin

der 60 cm in diameter in a hiding-place. In

1946-7 it was relined again for the first time

since 1851. This time part of the old varnish

was removed and a new coating applied.

These procedures were carried out by H. H.

Mertens and C. H. Jenner, restorer and

reliner of the Rijksmuseum respectively.

Mr. Mertens had not been given permission to

remove all the old layers of varnish. Thus the

chances were that the new layer would become

brittle prematurely and in fact of recent years
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