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SAMENVATTING 

Deze dissertatie beschrijft een materieel-technisch onderzoek op het gebied van de 

beeldende kunst. De afgelopen decennia heeft de materiële analyse van kunstvoorwerpen een 

steeds belangrijker aandeel in de bestudering van kunst gekregen. In de eerste plaats is kennis 

van materiële en technische aspecten van belang bij de restauratie en conservering van 

kunstvoorwerpen. Inzicht in het historische maakproces is een onmisbaar element bij een 

verantwoorde restauratie. In toenemende mate speelt de materiële analyse van kunst ook een 

rol in het kunsthistorische echtheidsonderzoek. Er bestaat immers de principiële mogelijkheid 

om originele kunstwerken op grond van materiële eigenschappen te onderscheiden van latere 

kopieën of vervalsingen. Ten derde blijkt het materiaal van een kunstvoorwerp een rijke bron 

van informatie over het voorwerp zelf. Het authentieke materiaal van een object blijkt soms 

inzicht te bieden in de functie, het artistieke concept, de context en andere immateriële 

aspecten van kunstvoorwerpen. 

Van huis uit is de kunstgeschiedschrijving een literaire aangelegenheid. In het 

conventionele kunsthistorische onderzoek staan dan ook immateriële ontwikkelingen in de 

kunst centraal, zoals bijvoorbeeld de kunsttheorie, de iconografie of de stilistiek. Vragen die 

men in de kunstgeschiedenis stelde, beginnen meestal met vraagwoorden als wie, wat en 

wanneer. Het vraagwoord hoe bleek in het vocabulaire van kunsthistorici maar nauwelijks 

voor te komen. Op een enkele uitzondering na was er tot in de jaren '70 van de vorige eeuw 

weinig belangstelling voor de materiële aspecten van kunst. Echter, om voornoemde redenen 

heeft de technische bestudering van kunstvoorwerpen de laatste tijd aan terrein gewonnen. 

Sinds enkele jaren is de term technical art history in zwang geraakt geraakt als aanduiding 

voor de bestudering van het maakproces van kunst. De toenemende populariteit van deze 

nieuwe tak van wetenschap blijkt o.a. uit recente overzichtstentoonstellingen en 

oeuvrecatalogi, zoals bijvoorbeeld de exposities over Van Gogh en Gauguin in het Van Gogh 

Museum (2002) of de overzichtstentoonstelling over 17e eeuwse stillevens in het 

Rijksmuseum (1999). 

Het grootste deel van deze studie betreft de Europese productiegeschiedenis van Napels 

Geel ofwel loodantimonaatgeel. Loodantimonaatgeel is één van de belangrijkste synthetische 

pigmenten in de geschiedenis van de beeldende kunst. De eerste vondsten van het gebruik van 

deze gele stof dateren uit de 18° Egyptische dynastie (ca. 1450 v. Chr). Het pigment bleef in 

gebruik tot aan de opkomst van innovatieve gele pigmenten in de 19° eeuw n.Chr. 

Het productieproces van loodantimonaatgeel is in de loop van de afgelopen vier eeuwen 

sterk veranderd, hetgeen valt op te maken uit productierecepten van het pigment in historische 

teksten. Er blijkt sprake van continue veranderingen van productieomstandigheden, waarbij 

zowel de uitgangsstoffen als ook de verhouding van ingrediënten steeds werden gewijzigd. In 
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dit proefschrift gaat het om de vraag of de veranderende productieprocessen tot chemische 

verschillen in de structuur en samenstelling van het pigment hebben geleid. Bovendien rijst de 

vraag of dit mogelijkheden biedt om historisch loodantimonaat op grond van deze verschillen 

te dateren. 

Het materiële onderzoek van kunst is vooral vruchtbaar wanneer natuurwetenschappelijk 

onderzoek gepaard gaat met bestudering van kunsttechnologische bronnen waarin het 

maakproces van kunst wordt beschreven. De methodologie van dit interdisciplinaire 

onderzoek, waarbij zich enkele specifieke problemen voordoen, is onderwerp van 

hoofdstuk 1. In de eerste plaats wordt aandacht besteedt aan de interpretatieproblematiek van 

historische bronnen, de zogenaamde historische kritiek. Diverse bronnen, zoals technische 

manuscripten en tractaten leveren gegevens over de productie van loodantimonaat. Echter, om 

verschillende redenen is de precieze betekenis van deze gegevens niet altijd helder. 

Onduidelijkheden doen zich ondermeer voor rond de historische terminologie. Bij de 

natuurwetenschappeljke analyse van loodantimonaat is veel gebruik gemaakt van de 

röntgendiffractie. In hoofdstuk 1 worden enkele voor dit onderzoek relevante principes van de 

kristallografie en de röntgendiffractie belicht. 

In hoofdstuk 2 gaat het om de productiegeschiedenis van loodantimonaatgeel in het 16° 

eeuwse Italië. De omstandigheden waaronder dit pigment plotseling in Italië werd toegepast 

waren onduidelijk. Twee manuscripten komen aan bod, waarin de productie van 

loodantimonaatgeel gedetailleerd wordt beschreven. Reconstructies volgens deze receptuur 

werden uitgevoerd en de producten werden onderzocht middels röntgenpoederdiffractie. De 

resultaten laten zien dat er drie, wellicht zelfs vier verschillende typen loodantimonaatgeel 

kunnen wordt gesynthetiseerd. Twee van deze verschillende loodantimonaatgelen waren al 

bekend en zijn al eerder analytisch op kunstwerken aangetoond, waaronder een tin houdend 

loodtinantimonaatgeel. In de literatuur is gesuggereerd dat dit loodtinantimonaatgeel slechts 

lokale toepassing heeft gekend, namelijk in de schilderkunst in Rome rond het midden van de 

1T eeuw. Op grond van onze bevindingen moet deze suggestie van de hand worden gewezen. 

Het onderzoek heeft verder aangetoond dat de kennis van loodantimonaat niet uit Italië zelf, 

maar uit het oostelijke Middenlandsezeegebied afkomstig moet zijn geweest. Venetië heeft 

daarbij geprofiteerd van twee grote immigratiegolven van keramiek- en glaswerkers, met 

name na de val van belangrijke glascentra als Damascus rond 1410 en Constantinopel in 

1456. Overigens is er ook na de kennisoverdracht van loodantimonaatgeel sprake van een 

blijvende relatie met de oostelijke Mediterranee. Uit bovengenoemde receptuur blijkt 

namelijk dat een van de uitgangsstoffen, zgn. tutia A/lessandrina, zinkoxide danwei tinoxide, 

uit het Egyptische Alexandrië werd geïmporteerd. 

Hoofdstuk 3 houdt zich vervolgens bezig met de introductie van loodantimonaatgeel in 

Noordeuropese schilderateliers na 1700. Tot die tijd was het middeleeuwse lood-tin-geel het 

meest gebruikte gele pigment, maar werd rond 1750 geheel door loodantimonaat vervangen. 

De synthetische aard van loodantimonaatgeel bleef tot aan het midden van de 18e eeuw voor 

-140-



SAMENVATTING 

Noordeuropese schilders verborgen. Tot die tijd werd het pigment dan ook vanuit Italië 

geimporteerd. Wijdverbreid was het gerucht dat Napels Geel een mineralogisch gesteente zou 

zijn, afkomstig van de vulkaan Vesuvius in de baai van Napels. Pas na het midden van de 18° 

eeuw achterhaalde en publiceerde een Franse wetenschapper een productierecept, dat 

overigens afwijkt van vroege Italiaanse recepten. Wederom zijn reconstructies van deze 

receptuur uitgevoerd, de producten geanalyseerd en vergeleken met monsters van 

contemporain Ioodantimonaatgeel van gedateerde schilderijen. De verandering in de 

productiemethode, met name de toevoeging van aluin ofwel kalium aluminium sulfaat 

dodecahydraat, heeft de vorming van een significante hoeveelheid kaliumloodsulfaat als 

bijproduct tot gevolg. Deze stof werd in alle verfmonsters uit de tweede helft van de 18e eeuw 

aangetroffen, hetgeen van belang zal zijn voor toekomstig echtheidsonderzoek van 

schilderijen en beschilderde objecten. Tenslotte werden een aantal economische en historische 

ontwikkelen genoemd die kunnen verklaren waarom lood-tin-geel rond 1750 in onbruik 

geraakte. 

Verschillende 19° eeuwse monsters van Ioodantimonaatgeel zijn in diverse historische 

pigmentcollecties bewaard gebleven, onder andere in de zgn. Hafken.se/ieidt collectie van het 

Teylers Museum te Haarlem. In hoofdstuk 4 is de samenstelling en structuur van een vijftal 

authentieke loodantimonaatmonsters onderzocht met behulp van synchrotron- en röntgen-

poederdiiïractie en een aantal aanvullende techieken, waaronder transmissie electronen 

microscopie (TEM) en elektronen-één-kristaldiffractie. Ook deze 19e eeuwse monsters bleken 

karakteristieke samenstelling en structuur te hebben. Twee van deze (vroeg 19e eeuwse) 

monsters bleken naast loodantimonaat als hoofdbestandeel ook kleinere hoeveelheden 

kaliumloodsulfaat te bevatten, hetgeen overeenkomt met de I8C eeuwse reconstructies en 

pigmentmonsters. In één van de monsters werd bovendien een tot nog toe onbekende 

kristalstructuur ontdekt, een orthorhombische loodantimonaatfa.se met de samenstelling 

Pb2SbOx 4.5<x<6.5 

Waar de eerdere hoofdstukken aanknopingspunten bieden tot het dateren van 

loodantimonaten, heeft hoofdstuk 5 tot doel vast te stellen of de geografische oorsprong van 

Ioodantimonaatgeel bepaald kan worden. Hiertoe werd een loodisotopenanalyse (LIA) 

uitgevoerd op een aantal monsters. Middels LIA kan de exacte verhouding tussen natuurlijk 

voorkomende loodisotopen worden bepaald (204Pb, 2,)6Pb, 207Pb en 20SPb). De 

isotopenverhouding van loodertsen kent een sterke variatie. Recentelijk zijn vrijwel alle 

loodertsen in Europa en de Mediterannee met behulp van LIA onderzocht. Op deze wijze 

heeft o.a. het Isotrace Lab te Oxford een isotopenatlas opgebouwd, waarin alle belangrijke 

historische vindplaatsen van lood zijn opgenomen. Dit opent de principiële mogelijkheid om 

de geografische herkomst van het lood in loodhoudende materialen te traceren. In dit 

hoofdstuk wordt een eerste test beschreven waarbij deze techniek ook op verf- en 

pigmentmonsters wordt toegepast. Als resultaat van dit onderzoek konden Noord- en 

Zuideuropese loodantimonaten worden onderscheiden en werden een aantal mogelijke exacte 
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herkomstplaatsen aangewezen. 

Inhoudelijk en technisch gezien staat hoofdstuk 6 los van de eerdere hoofdstukken. Het 

pigment smalt is één van de meest voorkomende blauwe pigmenten in de \T eeuwse 

schilderkunst. Smalt bestaat uit fijngemalen blauw glas dat door aanwezigheid van kalium en 

cobalt een intens blauwe kleur heeft. In de 17c eeuw was smalt een relatief goedkoop pigment 

en werd veel gebruikt als substituut voor duurdere blauwe pigmenten als azuriet en 

ultramarijn. Belangrijkste nadeel van dit pigment is echter dat het in loop van tijd verkleurt. 

Veel schilderijen van Hendrick ter Brugghen hebben te lijden onder dit 

verkleuringsverschijnsel. Een dramatisch voorbeeld is het schilderij de Evangelist Lukas uit 

1621, waarop de oorspronkelijk diepblauwe mantel van de evangelist is verkleurd tot een 

vaalgrijze kleur. 

In deze studie is een poging ondernomen het oorspronkelijk uiterlijk van het schilderij 

digitaal te reconstrueren. Middels neutronenaktivering en aansluitende autoradiografie werd 

een tweedimensionaal verdelingsbeeld verkregen van de verkleurde, en soms ook 

doorzichtige, blauwe verf. Digitale kleurcoördinaten van onverkleurd smalt werden afgeleid 

van reflectiespectra. Op basis hiervan werd een digitale kleurreconstructie gemaakt. De 

picturale implicaties van de verkleuring werden vervolgens besproken binnen een 

kunsthistorisch kader. 
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