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________________________________________

Samenvatting

De triterpenoïde boomharsen dammar en mastiek worden veelvuldig
toegepast als schilderijvernissen. Ten gevolge van degradatieprocessen worden
deze natuurlijke harsen na verloop van tijd geel en treedt er verbrossing op,
waardoor het schilderij minder “leesbaar” wordt. Het bestuderen van de
moleculaire veranderingen die optreden tijdens de veroudering van triterpenoïde
vernissen op schilderijen vormt het belangrijkste onderwerp van dit proefschrift.
Tevens is bestudeerd of de chemische samenstelling van verschillende kunstmatig
verouderde vernissen vergelijkbaar is met de chemische samenstelling van
“natuurlijk” verouderde vernissen afkomstig van schilderijen. In Hoofdstuk 1
wordt het gebruik van dammar en mastiek als schilderijvernissen kort uiteengezet
en wordt tevens een hypothetisch model geïntroduceerd, welke de moleculaire
veranderingen in triterpenoïde vernissen ten gevolge van veroudering beschrijft.

Om de moleculaire veranderingen ten gevolge van veroudering te traceren
is het noodzakelijk te weten wat de chemische samenstelling is van het verse
uitgangsprodukt, de verse dammar- en mastiekhars. De analytische technieken gas
chromatografie-massaspectrometrie (GCMS), hoge druk vloeistof chromatografie-
massaspectrometrie (HPLC-MS) en directe temperatuurs-opgeloste
massaspectrometrie (DTMS) zijn gebruikt voor de analyse van de verse harsen
(Hoofdstuk 2). Vijftien triterpenoïde verbindingen met dammaraan, oleanaan,
ursaan of hopaan skeletten zijn geïdentificeerd in geval van dammarhars en tien
triterpenoïde verbindingen met euphaan, oleanaan of dammaraan skeletten evenals
twee bicyclische triterpenoïden in geval van mastiekhars.

Bij de bereiding van verse dammarvernis oplossingen wordt door
restaurateuren vaak een hinderlijke neerslag waargenomen. De karakterisering van
dit neerslag met behulp van GCMS, DTMS en een chromatografische techniek die
moleculen op grootte scheidt (SEC) wordt in de Appendix van Hoofdstuk 2
beschreven. Het neerslag blijkt te bestaan uit een relatief polaire, zure triterpenoïd
fractie en een gedimeriseerde of hoog geoxideerde triterpenoïd fractie. In
tegenstelling tot vroegere opvattingen bestaat de neerslag niet uit het dammar
polymeer polycadineen.
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De analyse van een groot aantal verouderde, vergeelde vernissen afkomstig
van schilderijen uit diverse museumcollecties en privé-collecties is beschreven in
Hoofdstuk 3. DTMS bleek een zeer geschikte methode te zijn om verouderde
triterpenoïde, diterpenoïde en synthetische schilderijvernissen te onderscheiden.
Een groot aantal triterpenoïde vernissen is met GCMS en HPLC-MS geanalyseerd
om geoxideerde triterpenoïden te kunnen identificeren. Op deze manier konden de
plaatsen in de moleculen waar zuurstof-inbouw plaatsvindt en waar bindingen
worden verbroken getraceerd worden. De verouderde triterpenoïde vernissen
bleken dezelfde oxidatieprodukten te bevatten, maar in verschillende verhou-
dingen. Deze verhoudingen zijn waarschijnlijk afhankelijk van een aantal
onbekende factoren, zoals de ouderdom van het vernis, de bewaarcondities en
restauratiegeschiedenis van het schilderij. Het blijkt dat naast oxidatie- en
degradatieprocessen ook ‘cross-linking’ reacties een rol spelen tijdens de
veroudering. Waarschijnlijk leidt het verouderingsproces tot de vorming van
bepaalde fracties in vernissen met verschillende oplosbaarheidseigenschappen.
Vooral de ‘gecross-linkte’ fractie bleek minder goed oplosbaar te zijn in een voor
vernisverwijdering gebruikelijk oplosmiddel (ethanol). Vergeling is een van de
grootste problemen van de veroudering van schilderijvernissen. Met behulp van
HPLC in combinatie met UV/VIS diode array detectie werd aangetoond dat
verbindingen met een relatief laag moleculair gewicht een absorptie vertonen in het
390-430 nm gebied. Met SEC-UV/VIS is het mogelijk om verbindingen met
hogere molecuulgewichten te analyseren. SEC-UV/VIS analyse toonde aan dat een
tot nu toe ongeïdentificeerde, maar waarschijnlijk ‘gecross-linkte’ of hoog
geoxideerde, fractie (900/1000 Da) relatief meer absorptie van blauw licht vertoont
dan de triterpenoïd fractie (400 Da).

Ondanks het feit dat kunstmatige veroudering veelvuldig is toegepast voor
de bestudering van de verouderingsverschijnselen van schilderijmaterialen, is het
nooit onderzocht of de verschillende kunstmatige verouderingsmethoden dezelfde
moleculaire processen genereren als die op schilderijen optreden. In Hoofdstuk 4
wordt de analyse van een aantal kunstmatig verouderde triterpenoïde vernissen met
behulp van GCMS en DTMS beschreven. De chemische samenstelling van deze
vernissen is vervolgens vergeleken met de chemische samenstelling van
‘natuurlijk’ verouderde vernissen van schilderijen. Het bleek dat de vaak gebruikte
xenon booglamp-belichtingsapparatuur alleen bij gebruik van een UV filter
dezelfde moleculaire oxidatie- en ‘cross-linking’ processen genereert als op
schilderijen. Zonder UV filter worden voornamelijk bepaalde typen geoxideerde
verbindingen gevormd, die nog niet eerder in verouderde schilderijvernissen
gevonden zijn. Deze verbindingen werden geïdentificeerd op basis van de electron-
ionisatie massaspectra en blijken allemaal een geoxideerde A-ring te bevatten.
Voor kunstmatige veroudering met behulp van TL-buizen geldt hetzelfde. Bij
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gebruik van licht met een laag UV gehalte worden dezelfde processen gegenereerd
als op schilderijen. Bij een hoog UV gehalte treedt tevens A-ring oxidatie van de
triterpenoïden op. Het gebruik van een UV filter bij de kunstmatige veroudering
van triterpenoïde vernissen lijkt daarom essentieel voor een correcte simulatie.

Het is niet eenvoudig de exacte oxidatiemechanismen van triterpenoïde
verbindingen te ontrafelen door de chemische samenstelling van ‘natuurlijk’ of
kunstmatig verouderde dammar- of mastiekvernissen te onderzoeken. Deze
verouderde monsters bevatten namelijk een groot aantal componenten die tijdens
de veroudering gevormd zijn. Het is veel eenvoudiger om oxidatieprocessen te
modelleren aan de hand van de veroudering van één zuivere triterpenoïd
verbinding. Het is echter lastig om van één zuivere triterpenoïd verbinding een
dunne laag te maken. Vandaar dat in Hoofdstuk 5 een nieuwe techniek beschreven
wordt, waarbij triterpenoïde monsters ‘verouderd’ worden in oplossing door ze
bloot te stellen aan belichting van TL-buizen. Hierbij worden reactieve
verbindingen, zoals radicalen of vormen van reactieve zuurstof, gegenereerd in de
oplossing, welke vervolgens moleculaire veranderingen teweegbrengen in de
triterpenoïde verbindingen. De oplosmiddelen dichloormethaan (DCM) en aceton,
en de fotosensitizers Merocyanine 540 en FotoFenton 2 opgelost in acetonitril of
dichloormethaan, bleken bij belichting dezelfde oxidatie- en ‘cross-linking’
processen in triterpenoïde verbindingen te induceren als in schilderijvernissen. Met
deze techniek werd informatie verkregen over het oxidatiemechanisme van de
triterpenoïde modelverbindingen, hydroxydammarenone en oleanolic acid. Met
SEC-UV/VIS werd aangetoond dat de gele kleur van een dammar monster, wat
relatief lang belicht was in DCM, veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van een
fractie met een relatief hoog moleculair gewicht. Deze methode van verouderen in
oplossing bleek uitermate geschikt voor de bestudering van de
oxidatiemechanismen van triterpenoïde verbindingen en voor de bereiding van een
‘gecross-linkte’ fractie van verouderde dammar- en mastiekvernissen.

Voor de moleculaire identificatie van triterpenoïde verbindingen is in dit
proefschrift voornamelijk massaspectrometrie gebruikt. In Hoofdstuk 6 wordt
daarom het fragmentatiegedrag beschreven van de triterpenoïde verbindingen die
voorkomen in verse harsen en verouderde vernissen. De moleculaire informatie die
verkregen kan worden uit de massaspectra, opgenomen onder electron-ionisation
(EI) of atmosferische druk chemische ionisatie (APCI) condities, wordt besproken
voor een aantal triterpenoïden met verschillende skelettypen. EI induceert
fragmentatie van het molecuul en verschaft moleculaire structuurinformatie. De
APCI-MS spectra geven voornamelijk moleculairgewichtsinformatie, naast
informatie over de aanwezigheid van een aantal veel voorkomende functionele
groepen. De mate van fragmentatie kan met behulp van het APCI “cone voltage”
beïnvloed worden. In de meeste gevallen kon met additionele MS-MS
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experimenten onder APCI condities geen aanvullende informatie verkregen
worden, omdat vergelijkbare MS-MS fragmenten voor triterpenoïde verbindingen
met verschillende skelettypes gevormd worden. Het proefschrift eindigt met een
atlas van de EI spectra (70 eV) van 42 triterpenoïde verbindingen geïdentificeerd
in verse harsen en verouderde vernissen.


