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Kunstenaarss uiten zich al duizenden jaren met behulp van verf. Schilderijen vormen een 
belangrijkk deel van ons cultureel erfgoed, maar de kennis over hun chemische samenstelling, 
verouderingg en conservering is nog verre van compleet. Schilderijen zijn complexe systemen 
omm te bestuderen: ze bestaan vaak uit meerdere verflagen, die op hun beurt weer bestaan uit 
mengselss van verscheidene, niet geheel zuivere materialen. 

Veell  van de huidige analytische technieken kunnen slechts los monstermateriaal analyseren. 
Daarmeee wordt de precisie waarmee een bepaalde laag of een bepaald deeltje geanalyseerd kan 
wordenn gereduceerd tot de precisie waarmee die deelstructuur bemonsterd kan worden. De analyse 
vann kleinere structuren binnen een monster kan sterk verbeterd worden door verf dwarsdoorsneden 
tee bestuderen met plaatsoplossende technieken. Dit Proefschrift beschrijft de ontwikkeling en 
toepassingg van verschillende plaatsoplossende technieken om verf te analyseren. Hoofdstuk 1 
beschrijftt de globale opbouw van een schilderij, gevolgd door een overzicht van de meest 
gebruikelijkee technieken om schilderijen te analyseren. Het overige deel van dit Proefschrift 
bestaatt uit drie delen: ontwikkeling en evaluatie van verschillende plaatsoplossende z.g. imag-
inging technieken en methoden om monsters voor te bereiden vooreen meting (Hoofdstukken 2, 3, 
4),, de analyse van verfmonsters uit verschillende testpanelen (Hoofdstuk 5) en de analyse van 
monsterss uit diverse schilderijen met verscheidene imaging- and andere technieken (Hoofdstukken 
6,, 7, 8). 

Eenn VIS-lmaging (microscopisch zichtbaar-licht imaging) systeem is ontwikkeld, getest, en 
gebruiktt voor de analyse van verschillende verfdwarsdoorsneden (Hoofdstuk 2). Met deze techniek 
kunnenn zichtbaar licht spectra van een vlak monster opgenomen worden met een maximale 
plaatsresolutiee van ongeveer 1 (im. Zichtbaar licht spectra van verschillende traditionele and 
modernee pigmenten zijn duidelijk te onderscheiden en toe te kennen, ook wanneer directe 
identificatiee met behulp van normale microscopie vrijwel onmogelijk is. Als voorbeeld 
onderzochtenn we een aantal 1T eeuwse blauwe kleurstoffen. Smalt kon zelfs herkend worden in 
volledigg ontkleurde toestand. Analyse van verfdwarsdoorsneden met VIS-imaging is relatief 
eenvoudig,, en speciale monstervoorbereiding is normaliter niet nodig. 

Informatiee met een grotere chemische specificiteit werd verkregen met Fourier transform 
infraroodd spectroscopie (FTIR) en FTIR-imaging. Een goede monsterpreparatie voor deze 
analysetechniekk is essentieel. Daarom worden verschillende bekende en nieuw ontwikkelde 
preparatietechniekenn geëvalueerd in Hoofdstuk 3. Transmissie spectra van geïsoleerde monsters 
zijnn doorgaans kwalitatief erg goed, maar structuurelementen kleiner dan ongeveer 50 urn zijn 
nauwelijkss toegankelijk met deze methode. Kleinere details kunnen individueel geanalyseerd 
wordenn door de laagstructuur van het monster intact te laten, bijvoorbeeld door een 
dwarsdoorsnedee in te bedden in synthetische hars. De spectra, die verkregen worden door directe 
analysee van deze dwarsdoorsneden met speculair gereflecteerd licht, zijn echter niet optimaal, 
watt de mogelijkheden voor een chemische interpretatie beperkt. Andere methoden om betere 
spectraa van een ingebed monster verkrijgen zijn niet gelukt (diffuse reflectie, microscopische 
ATR,, microtomie, Raman spectroscopie). Een nieuw ontwikkelde monsterpreparatietechniek, 
diee gebruik maakt van dunne doorsneden verkregen door het polijsten van een dwarsdoorsnede 
ingebedd in KBr. leidde tot de meest geslaagde combinatie van goede spectra en een hoge 
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plaatss resolutie. 
Hoofdstukk 4 beschrijft de analyse van een verfdwarsdoorsnede van Rembrandts Portret van 

eeneen staande man (Staatlichen Gemalde Galerie Kassei, GK. 239). FTIR-imaging resultaten van 
dezee dwarsdoorsnede zijn gebruikt om verschillende materialen, zoals loodwit, calcium carbonaat, 
enn metaal carboxylaten, te identificeren en te localiseren. De resultaten verkregen met FTIR-
imagingg zijn vergeleken met SEM-EDX analyses en kunsthistorische gegevens. De meest 
interessantee eigenschap van dit monster is de gedeeltelijke ontkleuring van de verflaag. Als 
hypothesee voor deze ontkleuring werd een toegenomen porositeit van de verflaag voorgesteld, 
watt veroorzaakt kan zijn door verlies van het bindmiddel. 

Hoofdstukk 5 geeft een overzicht van de verouderingsprocessen, die optreden in drogende olie 
enn verf, die op natuurlijke wijze verouderd is. De initiële reacties in een drogende olie zijn 
gevolgdd met FTIR spectroscopie. Daarnaast zijn een groot aantal natuurlijk verouderde verven 
onderzochtt om veranderingen op lange termijn te onderzoeken, met name de invloed van 
pigmentenn op de veroudering van het bindmiddel. De belangrijkste effecten die gevonden werden 
zijnn de katalyse van de hydrolyse van esterbindingen (vooral bij verf met zinkwit of rood lood 
(loodmenie)),, veranderingen in het oxidatieproces (in verf met okers of ultramarijn) en de vorming 
vann metaalzepen (loodwit, zinkwit, Napels geel of loodmenie verf). 

Hett laatste deel van dit Proefschrift beschrijft het onderzoek naar defecten die gevonden 
werdenn in 17een 19* eeuwse schilderijen van Hollandse schilders als Van Rijn, Seghers en 
Bosschaert,, Cuyp, Vermeer, Hals (Hoofdstuk 6), Van Gogh (Hoofdstuk 8) en de I9e eeuwse 
Amerikaansee schilder Church (Hoofdstuk 7). De onderzochte defecten bestaan uit homogene 
aggregatenn van transparant materiaal met een diameter van ongeveer 100 mm). Geïsoleerde 
monsterss en dwarsdoorsneden van de vijf 1T eeuwse Hollandse schilderijen waarin dit fenomeen 
gevondenn werd, zijn geanalyseerd met FTIR, FTIR-imaging, SEM-EDX, VIS-imaging, en SIMS 
(Hoofdstukk 6). De aggregaten blijken grotendeels uit metaalcarboxylaten te bestaan met lood als 
metaalion.. In de metaalcarboxy laat matrix zijn verschillende mineralen neergeslagen, zoals 
loodmenie,, basisch loodcarbonaat, and basisch loodchloride (fiedleriet). Vergelijkbare defecten 
werdenn gevonden in een gegrondeerd, maar onvoltooid werk van de 19e eeuwse Amerikaanse 
schilderr Frederic Church (Hoofdstuk 7). Verschillende monsters van dit doek werden geanalyseerd 
mett de bovenstaande technieken aangevuld met GC-MS en DTMS. De grondering bestaat uit 
meerderee lagen die loodwit en/of kalk bevatten. Het materiaal dat in de protrusies gevonden 
werd,, bevat vooral loodcarboxylaten van verzadigde vetzuren. Een ionomere olienetwerk fractie 
lijk tt niet aanwezig te zijn. De hypothese voor het ontstaan van deze defecten, protrusies genaamd, 
iss een fasenscheiding van de mobiele, verzadigde vetzuren van het geoxideerde olienetwerk, en 
dee daaropvolgende reactie van deze vetzuren tot loodcarboxylaten. Deze hypothese werd 
ondersteundd door een experiment waarin loodwit kwantitatief tot loodzepen bleek te reageren 
mett vetzuren. De wittige uitslag of "bloom", die ook op dit onvoltooide werk gevonden werd, 
vertoondd een grote gelijkenis met de materialen in de protrusies. De huidige hypothese is dat 
beidenn door een vergelijkbaar mechanisme ontstaan. 

Vergelijkbaree protrusies werden gevonden in Vallende bladeren (Les Alyscamps), geschilderd 
doorr Vincent van Gogh (Hoofdstuk 8). In dit geval hebben de defecten zich gevormd in een verf 
vann loodchromaat, calciumsulfaat, barium sulfaat en zeer waarschijnlijk zinkwit. De protrusies 
inn deze verf bestaan uit zinkcarboxylaten, waarvan het organische deel ook in dit geval 
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