Utworzony w 1968 r. zespół badawczy, skupiający historyków sztuki, konserwatorów, chemików,
którego celem było przebadanie obrazów Rembrandta przy wykorzystaniu najnowszych technik
badawczych i weryﬁkacja dotychczas przyjmowanych atrybucji. Obrazy Rembrandta były opracowane
i skatalogowane w trzech podstawowych publikacjach: Wilhelma von Bode i Cornelisa Hofstede de
Groota (1896-1905), Abrahama Brediusa (1935) i Horsta Gersona (poprawiona edycja katalogu
Brediusa, 1969). Wyniki prac badawczych Rembrandt Research Project zostały opublikowane w
kolejno wydawanych tomach A Corpus of Rembrandt Paintings (t. 1, 1982, t. 2, 1986, t. 3, 1989, t. 4,
2005). Publikacja ta wywołała szerokie zainteresowanie, a także wiele emocji bowiem zawierała
negację autentyczności wielu słynnych obrazów uchodzących za bezsporne dzieła Rembrandta, jak
np. Mężczyzna w złotym hełmie, ze zbiorów Gemälde Galerie Alte Meister w Berlinie.
Ernst van de Wetering (ur. 1938 r.) jest absolwentem Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Hadze.
Po ukończeniu studiów uprawiał malarstwo oraz zajmował się działalnością pedagogiczną. Jeszcze w
czasie studiów na wydziale historii sztuki Uniwersytetu w Amsterdamie w 1968 r. został zaproszony
jako asystent do zespołu naukowców, którzy utworzyli Rembrandt Research Project. W 1970 r. został
członkiem zespołu RRP, a w 1992 r. został jego szefem, zastępując Josuę Bruyna. W latach 1969-1987
był członkiem zespołu Central Research Laboratory for Objects of Art and Science w Amsterdamie. Od
1987 r. jest profesorem historii sztuki na uniwersytecie w Amsterdamie. Współautor 4 tomów A
Corpus of Rembrandt Paintings i autor około stu książek i artykułów o Rembrandcie, praktyce jego
warsztatu a także o teorii i etyce konserwacji.
Ernst van de Wetering znany jest także jako wybitny wykładowca - od lat jest zapraszany na odczyty
we wszystkich krajach świata. Wydana przez niego w 1997 r. książka Rembrandt. The Painter at Work
w nowatorski sposób przedstawia techniczne, artystyczne i estetyczne aspekty sztuki Rembrandta. W
2003 r. Ernst van de Wetering otrzymał od królowej tytuł szlachecki za wybitne zasługi na polu
konserwacji i ochrony dziedzictwa narodowego Holandii.
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