
Röntgenonderzoek
X-Radiography

Niet alleen in de geneeskunde, maar ook in het onderzoek 
naar schilderijen wordt röntgenonderzoek toegepast. 
Elektromagnetische röntgenstralen hebben een kortere 
golflengte dan zichtbaar licht, en dringen daardoor 
makkelijker door weefsels heen. Hoe groter de dichtheid 
van het materiaal, hoe meer de röntgenstraling wordt 
tegengehouden. Dik aangebrachte verftoetsen bijvoorbeeld, 
of penseelstreken met verf die zware metalen bevat, laten 
weinig röntgenstraling door. Zij verschijnen lichter of wit op 
de röntgenfoto. De witte partijen op deze röntgenfoto, zoals 
de huid van het model, zijn geschilderd met verf die het 
metaalhoudende pigment loodwit bevat. Het raster dat door 
de voorstelling heen komt, is het zogenaamde parket aan de 
achterzijde van het schilderij. Deze houten lattenconstructie 
werd ooit tegen de achterkant van het schilderij gelijmd om 
kromtrekken van het paneel te voorkomen. 

The use of radiography is not confined to medicine; it is also 
an extremely useful tool in the examination of paintings. 
Electromagnetic X-rays have a shorter wavelength than visible 
light and so penetrate fabrics more easily. The greater the 
density of the material, the more the X-rays are blocked. Thickly 
applied brushstrokes, for instance, or paint that contains heavy 
metals permit little radiation to pass through, and they show up 
as lighter or white areas on the X-radiograph. The white areas 
on this X-ray, such as the model’s skin, were painted with colour 
containing the metallic pigment lead white. The grid that shows 
through the painting is the ‘cradle’ on the back of the painting. 
This construction of wooden laths was glued on to the back of 
the painting at some point in its history to stop the panel from 
warping.

Achtergrond / Background

Op de röntgenfoto is te zien dat links in de achtergrond 
van het schilderij waarschijnlijk witte wolken geschilderd 
waren. Door overschilderingen, verkleuringen van het 
blauwe pigment en vroegere schoonmaakbehandelingen 
zijn de verschillende tinten in de achtergrond ontstaan. 
Rechts in de bruine achtergrond is een andere 
schilderfase te zien. Typerend voor Rubens’ werkwijze 
zijn de kleine krasjes in de verf, die met het blote oog 
zichtbaar zijn. Dit zijn sporen van Rubens’ schilderstok, 
een hulpmiddel om de hand te ondersteunen. In de 
laatste jaren voor zijn dood in 1640 gebruikte Rubens de 
schilderstok veel, omdat hij werd geplaagd door jicht. 

The X-ray reveals that there were white clouds on the left in 
the background of the painting. Overpaints, discoloration of the 
blue pigment and earlier cleanings caused the various shades 
in the background. Another stage of painting can be seen in 
the brown background on the right. The small scratches in the 
paint, visible to the naked eye, are typical of Rubens’s method. 
They are traces of the artist’s maulstick, which is used to 
support the hand. In the years leading up to his death in 1640 
Rubens made increasing use of the maulstick because he was 
plagued by gout. 

Linkermouw / Left Sleeve

Een van de voordelen van röntgenfoto’s is dat ze 
dieper liggende verflagen zichtbaar kunnen maken. 
Uit deze detailopname van de linkermouw blijkt dat de 
geschilderde stof aanvankelijk meer plooien en zelfs 
glanzende gestrikte linten had. Op een later moment in 
het schilderproces werd een groot deel van de mouw 
overschilderd met een donkere verf. De röntgenstraling 
maakt de loodhoudende verfstreken zichtbaar waarmee 
oorspronkelijk de plooival werd geschilderd. 

One of the advantages of X-radiography is that it can reveal 
deeper paint layers. This detail of the left sleeve shows that 
the painted fabric originally had more folds and even gleaming 
bows of ribbon. At a later stage in the painting process a large 
part of the sleeve was overpainted with a dark colour. The 
X-rays reveal the brushstrokes of paint containing lead with 
which the folds were originally painted. 

Handen en waaier / Hands and Fan

Ook de handen van de vrouw hebben veranderingen 
ondergaan. De linkerhand is ‘uitgerekt’ en de waaier is 
toegevoegd. De positie van de vingers van de rechterhand 
is gewijzigd. Het is goed mogelijk dat Rubens zelf de eerste 
opzet van de hand heeft gemaakt. Deze is waarschijnlijk 
uitgewerkt door een van Rubens’ medewerkers of een 
latere schilder.

The woman’s hands have also been altered. The left hand has 
been extended and the fan added. The position of the fingers of 
the right hand has been changed. It is quite likely that Rubens 
himself originally laid in the hand, which was then worked up 
by one of Rubens’s assistants or a later artist.
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Naast röntgenstraling wordt ook vaak gebruik gemaakt van 

infrarood licht om een voorstelling onder de waarneem-

bare oppervlakte te bestuderen. Het onzichtbare infrarode 

licht dringt gedeeltelijk door de bovenste verflagen heen, 

en wordt geabsorbeerd door koolstofhoudend materiaal. 

Op een infraroodbeeld is dit materiaal zichtbaar in grijsto-

nen: hoe zwarter, hoe meer koolstof (bijvoorbeeld houtskool 

of zwarte verf) er is gebruikt. Infraroodreflectografie (IRR) 

wordt vaak ingezet om de schets zichtbaar te maken die de 

kunstenaar op de grondlaag aanbracht als voorbereiding 

op het schilderen. Maar de techniek kan ook informatie ge-

ven over wijzigingen in het schilderproces. 

Infrared light is another widely-used means of studying an image 

below the visible surface. Infrared light, which is invisible, par-

tially penetrates the uppermost paint layers and is absorbed by 

materials that contain carbon. This material shows up in shades 

of grey on an infrared image: the closer to black, the more car-

bon (for example charcoal or black paint) has been used. Infra-

red reflectography (IRR) is often used to reveal the sketch that 

the artist drew on the ground layer before starting to paint, but 

the technique can also provide information about changes during 

the painting process.

Hoed / Hat

Met het blote oog is zichtbaar dat de vorm van de hoed 
ooit anders was. Dankzij de infraroodopname (boven) 
weten we nu dat hij oorspronkelijk vergelijkbaar was met 
de hoed van Susanna Lunden op een beroemd portret 
uit Londen. De struisvogelveren lagen ook bij ons model 
op de rand, zoals blijkt uit de röntgenfoto (midden). Het 
huidige hoofddeksel lijkt sterk op dat van Hélène Fourment 
op een schilderij uit Lissabon. De parelstrengen in het 
haar werden geschilderd op de plek waar zich ooit de 
opstaande hoedrand bevond. 

It is evident even to the naked eye that the shape of the hat 
was at one time different. The infrared exposure (above) 
tells us that it was originally akin to the hat worn by Susanna 
Lunden in a famous portrait in London. The ostrich feathers 
on our model’s hat were also placed on the brim, as the 
X-radiograph (centre) shows. The present hat is very like that 
worn by Hélène Fourment in a painting in Lisbon. The string of 
pearls in the woman’s hair was painted where the turned-up 
hat brim was originally sited. 

Peter Paul Rubens, Portret van Susanna 
Lunden? / Portrait of Susanna Lunden? (‘Le 
Chapeau de Paille’), c. 1622-1625,  
olieverf op paneel / oil on panel, 79 x 54,6 cm, 
Londen / London, The National Gallery

Peter Paul Rubens, Portret van Hélène Fourment / 
Portrait of Hélène Fourment, c. 1630-1632, olieverf op 
paneel / oil on panel, 186 x 85 cm, Lissabon / Lisbon, 
Museu Calouste Gulbenkian (detail)

Hals en borst / Neck and Breast

Het decolleté van de vrouw is minstens twee keer 
veranderd. De infraroodopname (boven) laat zien dat 
de rand van de jurk op een bepaald moment in het 
schilderproces hoger was. De röntgenfoto (midden) toont 
iets daar boven de geschulpte rand van een vrouwenhemd 
of ‘chemise’. Waarschijnlijk werd het openvallende hemd 
losjes bij elkaar gehouden door een lintje, zoals op een 
portret uit Berlijn. In de tijd van ontstaan van het schilderij 
waren parels razend populair. Op de röntgenfoto zijn twee 
parelkettingen te zien. Mogelijk droeg de vrouw er twee, 
net als bij het portret uit Berlijn. Maar het is ook mogelijk 
dat de positie van de ketting werd gewijzigd tijdens het 
schilderproces.

The woman’s décolleté was altered at least twice. The infrared 
image (above) shows that at some point in the painting process 
the top of the bodice was higher. The X-ray (centre) reveals 
the scalloped edge of a chemise just above it. The open neck 
of the chemise was probably loosely fastened with a ribbon, 
as can be seen in a portrait in Berlin. When this painting was 
made, pearls were all the rage. The X-radiograph shows two 
pearl necklaces. The sitter may well have been wearing a 
double row, like the woman in the Berlin portrait, but it is also 
possible that the position of the necklace was changed during 
the painting process.

Peter Paul Rubens, Portret van een onbekende 
vrouw (Isabella Brant?) / Portrait of an Unknown  
Woman (Isabella Brant?), circa 1637,  
olieverf op paneel / oil on panel, 97,5 x 71,5 cm,  
Berlijn / Berlin, Staatliche Museen, Gemäldegalerie
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