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Samenvatting g 

Geschilderdd cultureel erfgoed staat voortdurend bloot aan invloeden van de 
omgeving.. Als gevolg hiervan veranderen de eigenschappen van de 
kunstvoorwerpen.. De meest opvallende veranderingen in schilderijen zijn 
craquelurevorming,, verfverlies en verkleuring. 

Teneindee de 'houdbaarheid' van schilderijen te verlengen en zodoende de 
kunstvoorwerpenn voor volgende generaties te bewaren, wordt in de 
museumwereldd veel aandacht besteed aan het beheersen en bewaken van de 
kwaliteitt van de museumomgeving. Veelal gebeurt dat laatste door verschillende 
factorenn zoals temperatuur, luchtvochtigheid en lichtintensiteit te meten. Hoewel 
hett meten van de afzonderlijke factoren zeer informatief is, kleeft er een aantal 
nadelenn aan deze benadering. Ten eerste geeft het geen inzicht in de processen die 
zichh in een schilderij afspelen als gevolg van de blootstelling aan zijn omgeving. 
Zelfss als zou de relatie tussen verandering van een omgevingsfactor en de 
conditiee van een schilderij bekend zijn, dan zou het uiteindelijke effect van het 
allee processen nog niet voorspeld worden door eenvoudige optelling van de 
afzonderlijkee effecten. Dit vindt zijn oorsprong in het feit dat het gecombineerde 
effectt van twee of meerdere factoren synergetisch of antagonistisch kan zijn. Ten 
tweedee wordt bij deze benadering geen rekening gehouden met 'onverwachte' 
onbekendee factoren, zoals plotselinge luchtverontreiniging door een onbekende 
bron.. In de introductie van dit proefschrift worden deze nadelen verder toegelicht. 

Inn het ERA project (Environmental Research for Art Conservation), 
waarvann het onderzoek in dit proefschrift deel heeft uitgemaakt, benaderen we het 
nauwkeurigg volgen van de kwaliteit van de museumomgeving op een schilderij-
georiënteerdee manier. We zien het schilderij zelf als een dosimeter, die de 
effectenn van de museumomgeving op zijn fysische en chemische conditie 
integreert.. De chemische en fysische processen, die aan de basis liggen van het 
vervall  kunnen door analyse van schilderijmonsters gevolgd worden. Omdat het 
onpraktischh en bovendien ethisch onwenselijk zou zijn om dat op authentieke 
kunstwerkenn te doen, zijn er in het kader van het ERA project schilderij-achtige 
dosimetrischee sensors ontwikkeld die bestaan uit eitemperaverf met een aantal 
verschillendee pigmenten. De eitemperaverf is bereid volgens een oud Italiaans 
verfrecept. . 

Allereerstt werden de testsystemen in een laboratorium blootgesteld aan 
vooraff  gedefinieerde omgevingscondities. Zo werden series van lichtverouderde 
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enn thermisch verouderde monsters verkregen. Van elk van de testsystemen werd 
ookk een monster blootgesteld aan NOx en S02. üi tweede instantie werden 
dosimetrischee schilderij-sensors gedurende een periode van negen maanden in 
vij ff  Europese musea opgehangen. De onderzochte ruimtes in deze musea 
verschildenn in kwaliteit variërend van geklimatiseerd tot geheel niet 
geklimatiseerd.. De veranderingen in de verf van de dosimetrische testsystemen 
zijnn door de partners in het ERA project op verschillende manieren geanalyseerd. 
Veranderingenn in de spectroscopische eigenschappen, zoals kleurveranderingen, 
zijnn gemeten door de Italiaanse partners. De Engelse partners hebben zich 
voornamelijkk op thermisch-analytische en mechanisch-analytische technieken 
geconcentreerd.. Dit proefschrift rapporteert het werk uitgevoerd bij het FOM-
Instituutt voor Atoom- en Molecuul fysica en behandelt de karakterisering en semi-
kwantitatievee vergelijking van de moleculaire veranderingen opgespoord met 
massaspectrometrischee technieken. Hoofdstuk 2 beschrijft de toegepaste 
methodologiee van directe temperatuursopgeloste massaspectrometrie (DTMS) en 
multivariatee analyse (DA) van de daaruit voortkomende data, die gebruikt is om 
dee aard en mate van de chemische veranderingen vast te stellen. Oxidatie en 
hydrolysee blijken de belangrijkste processen die plaatsvinden bij de veroudering 
vann eitemperaverf. Hoofdstuk 3 evalueert de bruikbaarheid van de testsystemen 
enn rapporteert de dosimetrische resultaten die ermee zijn verkregen, zowel na 
kunstmatigee veroudering als na blootstelling in de musea. Homogeniteit van de 
verff  is een belangrijke factor voor de bruikbaarheid van de testsystemen als ze 
moetenn worden uitgelezen met behulp van de in Hoofdstuk 2 beschreven 
methodologie.. De data in Hoofdstuk 3 en 4 laten ook zien dat de verschillende 
temperavervenn verschillend reageren op dezelfde omgevingsomstandigheden. De 
responss van de verf als dosimetrisch systeem blijkt in belangrijke mate bepaald te 
wordenn door de pigmenten. 

Dee temperaverf dosimeters die gepigmenteerd zijn met anorganische 
pigmentenn wijzen de Tate Gallery (Clore Gallery) consequent aan als de beste 
locatiee wanneer het gaat om de omgevingsgeïnduceerde veranderingen. Dit wordt 
toegeschrevenn aan de luchtkwaliteit in de Tate Gallery. Alleen daar werden 
toentertijdd koolstoffilters gebruikt bij de luchtinlaat. In veel gevallen laten de 
dosimeterss die blootgesteld zijn in de niet-geklimatiseerde omgeving van de 
AlcazarAlcazar (Segovia, Spanje) en Sandham Chapel (Burghclere, Engeland), de 
grootstee chemische verandering zien. 

Inn alle gevallen is de mate van chemische verandering in de dosimeters 
groterr dan verwacht op basis van het reciprociteitsprincipe voor lichtveroudering. 
Ditt principe gaat ervan uit dat de schade aan een (verf)systeem evenredig is met 
hett product van de lichtintensiteit en de duur van blootstelling. Zelfs de dosimeter 
diee is blootgesteld in de vrijwel donkere omgeving van het Rijksmuseum Depot 
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'Oost11 laat een belangrijke mate van chemische verandering zien. Dit is een sterke 
aanwijzingg dat andere factoren dan de lichtintensiteit een belangrijke rol spelen in 
dee omgevingsgeïnduceerde veroudering van de verfsystemen. Deze gedachtegang 
wordtt bevestigd door het feit dat blootstelling aan stikstofoxiden en zwaveloxiden 
inn het donker een sterke aantasting van de dosimeters tot gevolg heeft. 

Naastt de blootstelling in vijf Europese musea is er een tweede test 
uitgevoerd.. Hoofdstuk 4 rapporteert ook een dosimetrische verkenning van 
negenn locaties in het Rijksmuseum te Amsterdam. De resultaten van die 
verkenningg bevestigen het vermoeden van de conserveringsafdeling van het 
Rijksmuseumm dat er een milieukwaliteitsverschil zou bestaan tussen het oude 
gedeeltee van het museum en de nieuwere Zuidvleugel. 

Err zijn diverse diepte-onderzoeken verricht naar de moleculaire 
veranderingenn in de lipiden, die in de dosimeters een rol spelen als 
indicatorstoffen.. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar het lot van 
cholesteroll  in eitemperaverf dat in Hoofdstuk 5 beschreven wordt. Met behulp 
vann directe temperatuursopgeloste tandem massaspectrometrie (DTMSMS) zijn 
5,6-epoxycholestaan-3-oll  en 3-hydroxycholest-5-en-7-on geïdentificeerd als 
verouderingsproductenn van cholesterol. Aangezien de oxidatie van cholesterol in 
dee eitempera snel verloopt en zelfs versneld wordt door de aanwezigheid van 
pigmentenn is cholesterol zelf geen goede indicator voor het gebruik van ei als 
bindmiddell  in schilderijen. Oxidatieproducten van cholesterol zijn mogelijk 
beteree markers. 

Veranderingenn in de glycerolipiden zijn bestudeerd met matrix-assisted 
laserlaser desorption/ionisation Fourier transform ion cyclotron resonance mass 
spectrometryspectrometry (MALDI-FTMS). Met deze techniek konden triglyceriden, 
fosfolipidenn en hun verouderingsproducten simultaan en snel geanalyseerd 
worden.. Door de hoogte van het oplossend vermogen (massa/lading schaal) en de 
massanauwkeurigheidd van de door toepassing van deze techniek verkregen data 
konn oxidatie ondubbelzinnig geïdentificeerd worden als deel van het 
verouderingsprocess en was het mogelijk de oxidatiegraad van de triglyceriden en 
fosfolipidenn in lichtverouderde temperaverf te bepalen (Hoofdstuk 6). 

Diepgaanderr onderzoek van geoxideerde triglyceriden werd uitgevoerd 
mett behulp van electrospray-ionisatie Fourier-transformatie tandem 
massaspectrometriee (ESI-FTMSMS). Dit is beschreven in Hoofdstuk 7. 
Botsingsgeïnduceerdee fragmentatie van pseudo-moleculaire ionen van 
triglyceridenn laat zien op welke van de drie vetzuurstaarten van een triglyceride 
oxidatiee heeft plaatsgevonden. ESI-FTMS(MS) van een trimethylsilyl-
gederivatiseerdd lichtverouderd eitemperamonster maakt het mogelijk om de 
hydro(pero)xyll  groepen in de vetzuurstaarten te identificeren. 
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Tijdenss het onderzoek is ervaring opgedaan die aanleiding geeft tot het 
doenn van de in Hoofdstuk 8 beschreven aanbevelingen voor verdere 
ontwikkelingg van de dosimetrische verfsystemen en het 'uitlezen' daarvan. Een 
belangrijkee aanbeveling is de kalibratie van de dosimetrische verfsystemen voor 
combinatiess van omgevingsfactoren. Dit kan verwezenlijkt worden door de 
verfsystemenn in een laboratorium bloot te stellen aan combinaties van factoren. 
Eenn andere manier van kalibreren bestaat uit de ontwikkeling van een 
expertsysteemm voor de koppeling van conventionele omgevingsparameters, zoals 
temperatuur,, luchtvochtigheid en concentratie van luchtverontreiniging aan de 
moleculairee veranderingen in dosimeters die in musea zijn blootgesteld. De 
verderee ontwikkeling van de standaardisatie van verfdosimeters is een belangrijke 
voorwaardee voor dergelijke grootschalige tests. 

Dee resultaten beschreven in dit proefschrift tonen aan dat het principe van 
schilderijdosimetriee werkt. 
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