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Nederlandsee Samenvatting 

Olieverff  schilderij en uit de periode van de Renaissance en de Barok zien er tegenwoordig vrijwel altijd 
anderss uit dan toen ze het schildersatelier verlieten. Restauratieve ingrepen nadien - zoals het 
schoonmakenn van schilderijen met krachtige schuur- en oplosmiddelen - hebben bijgedragen aan 
optischee veranderingen. Deze veranderingen kunnen echter ook zijn veroorzaakt door veroudering van 
dee pigmenten en bindmiddelen die de schilder gebruikte. Afbraakprocessen in de verf hebben in oude 
schilderijenn geresulteerd in uiteenlopende kleur- en toonverschillen vergeleken met het oorspronkelijke 
werk.. Deze veranderingen hebben soms vergaande consequenties voor onze interpretatie van de 
picturale,, illusionistische en esthetische bedoelingen van de kunstenaar. Voor de restaurator is het 
daaromm van groot belang inzicht op dit gebied te hebben. Vanzelfsprekend is dat voor kunsthistorici 
diee zich bezighouden met coloristische aspecten in oude schilderijen net zo belangrijk. Onderzoek naar 
dee degradatie van historische olieverven is tot nu toe hoofdzakelijk voorgehouden aan de 
conserveringswetenschappen.. In de kunsthistorische literatuur is hierover nog weinig terug te vinden 
enn dat geldt zeker voor de impact die de verkleuring van verf heeft op de interpretatie van oude 
schilderijen. . 

Di tt proefschrift is de eerste uitgebreide kunsthistorische studie waarin het probleem van veroudering 
enn verkleuring van schilderijen centraal staat. Vij f zelfstandige studies presenteren onderzoek naar de 
oorspronkelijkee samenstelling en verschijning van de verf van olieverfschilderijen uit de periode van de 
Renaissancee en de Barok. Uitgangspunt voor dit onderzoek vormen contemporaine schildertechnische 
enn kunsttheoretische teksten. Een brede benadering en een veelzijdige analyse van deze bronnen 
demonstrerenn de mogelijkheden die dit materiaal biedt voor het kunsthistorisch onderzoek en bij het 
ontwikkelenn van de probleemstelling bij natuurwetenschappelijk onderzoek en de interpretatie van de 
resultatenn daarvan. 

Dee oude schildertechnische teksten kennen een grote diversiteit. Ze kunnen geschreven zijn door 
professionelee of amateur-schilders, kunstliefhebbers of connaisseurs. Ze variëren van handschriften 
mett bondige praktische instructies tot reeds vroeg in druk verschenen geleerde traktaten die uitvoerig 
ingaann op de uiteenlopende aspecten van de schilderkunst De teksten geven bijvoorbeeld informatie 
overr de vervaardiging van oliebindmiddelen en de in de olieverftechniek toegepaste pigmenten. Ook 
zijnn er veel aanwijzingen over de eigenschappen en verwerkbaarheid van de verschillende 
verfsamenstellingen.. Andere instructies vertellen hoe voorwerpen op schilderijen een natuurgetrouwe 
weergavee kunnen krijgen. Tenslotte besteden tal van auteurs aandacht aan de ordening van kleur en het 
chiaroscuroo in het schilderij en het inzetten van deze picturale middelen om op het platte schilderijvlak 
succesvoll  diepte te suggereren. 

Dezee geschreven bronnen vormen bij het verouderingsonderzoek een belangrijk hulpmiddel. 
Eenn verouderd schilderij geeft, zeker als de geschiedenis ervan onbekend is, lang niet altijd voldoende 
informatiee prijs over de vele degradatieprocessen in de gebruikte olieverven. Kennis van historische 
verfreceptenn kan dan van grote waarde zijn. De schilderinstructies geven niet alleen inzicht in de 
historischee procédés als zodanig maar ook in de functie van deze werkwijzen. Deze gegevens zijn 
cruciaall  voor een correcte interpretatie van data verkregen uit natuurwetenschappelijke analyse van 
schilderijen.. Bij het maken van een 'mentale reconstructie' van de oorspronkelijke kleuren en tonen en 
vann het modelé van de door veroudering veranderde partijen verschaffen de oude teksten eveneens 
waardevollee inzichten. Ze informeren ons bijvoorbeeld over de gewenste sterkte van het tonale contrast 
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tussenn de belichte en beschaduwde partijen, de aard van de overgangen daartussen en de intensiteit van 
dee aldaar toegepaste kleuren. 

Hoewell  de oude technische teksten tegenwoordig voor onderzoekers over het algemeen goed 
beschikbaarr zijn, gebruikt men de informatie die ze bevatten nog weinig bij de bestudering van 
verouderingsverschijnselenn in schilderijen. Dit hangt samen met het uiterst fragmentarische karakter 
vann deze bronnen. De instructies bestaan uit losse opmerkingen waarin soms elke samenhang lijk t te 
ontbreken.. Een bijkomend interpretatieprobleem is dat de auteurs destijds niet altijd een neutrale 
weergavee gaven van technieken die zijzelf en hun collega's gebruikten. Deze moeilijkheden bij het 
toegankelijkk maken van het bronnenmateriaal hebben er toe geleid dat onderzoekers de oude 
verfreceptenn lang niet altijd serieus nemen en nog steeds uitgaan van de suprematie van het 
natuurwetenschappelijkk onderzoek. Dit betekent dat wanneer gegevens verkregen uit chemisch 
onderzoekk aan schilderijen botsen met de informatie uit de bronnen, de keuze voor de meest 
betrouwbaarr geachte informatie gewoonlijk in het nadeel van de oude teksten uitvalt Kunsthistorici 
nemenn vervolgens de in hun ogen 'harde' analyseresultaten over, 

Inn dit proefschrift worden gegevens uit historische teksten en de resultaten verkregen uit 
chemischee analyse van schilderijen als complementair aan elkaar beschouwd om zo, wanneer mogelijk, 
dee relevantie van beide soorten informatie te bepalen. Het gebruik van een significante kwantiteit aan 
gegevenss verkregen uit beide onderzoeksgebieden is hierbij een voorwaarde. Voor dit onderzoek werd 
eenn zeer ruime selectie gemaakt uit 15e tot en met 18e-eeuwse teksten over de olieverftechniek uit 
verschillendee Europese landen. Het is goed mogelijk om zowel geografisch als chronologisch 
uiteenlopendee teksten in samenhang te bestuderen aangezien in de onderzochte periode in Europa op 
hett gebied van schildertechniek, ondanks chronologische en locale verschillen, sprake was van een 
zekeree uniformiteit. In totaal resulteert dit in een analyse van recepten en andere gegevens uit ongeveer 
tweehonderdd teksten. Alleen een dergelijke brede vergelijking en onderlinge toetsing van de bronnen 
geeftt inzicht in het belang van een beschreven methode voor de contemporaine schildertechniek. Ook 
komenn op deze manier chronologische en regionale verschillen in werkwijze aan het licht. 

Dee vijf studies waaruit dit proefschrift bestaat, belichten de mogelijkheden van de historische teksten 
bijj  het onderzoek naar verkleuring van olieverfschilderijen steeds vanuit een andere invalshoek. 

Hoofdstukk I. Een voorstel om verfrecepten en instructies voor schilders te classificeren 

Ditt hoofdstuk presenteert een methode om het fragmentarische schildertechnisch bronnenmateriaal te 
ordenen.. Tot nu toe is hiertoe nog geen poging ondernomen. Door bij het bestuderen van de recepten 
uitt te gaan van hun functie in het schilderproces wordt het mogelijk deze fragmentarische informatie te 
structurerenn en vervolgens te interpreteren. Wanneer men uit een groot aantal bronnen de recepturen 
verzameltt met een zelfde functie, kan men de brokjes aan informatie die deze instructies bevatten 
zodanigg met elkaar in verband brengen dat ze elkaar aanvullen en verklaren. Een overzicht van de 
belangrijkstee groepen functies waarin de recepten zijn onder te verdelen demonstreert deze aanpak. De 
informatiee in de meeste recepten houdt ermee verband dat schilders destijds slechts de beschikking 
haddenn over een beperkt aantal, vaak moeilijk te verwerken, pigmenten. Alleen door een rationele, 
systematischee werkwijze konden zij tot een goed resultaat komen. Er zijn recepten om 1. de 
kleurechtheidd van de verven te vergroten, 2. problemen te voorkomen die worden veroorzaakt wanneer 
menn bepaalde pigmenten met elkaar mengt, 3. de (beperkte) kleurkracht van de pigmenten zo goed 
mogelijkk te benutten en gebruik te maken van verschillen in dekkend vermogen van de pigmenten en 4. 
hett reguleren van de droogtijd van de verven. Er zijn verder aanwijzingen om 5. het schilderproces te 
vergemakkelijkenn of te bespoedigen of 6. spaarzaam met dure pigmenten om te gaan. Een grote groep 
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receptenn geeft aan 7. hoe men een levensechte weergave, de stofuitdrukking, bereikt van allerlei dieren 
enn voorwerpen maar in het bijzonder van incarnaten en draperieën. Weer andere instructies informeren 
onss over 8. de volgorde die de schilder tijdens het werken het beste kan aanhouden, of over 9. 
methodenn om de organisatie van de voorstelling op het schilderij te vergemakkelijken. Tenslotte zijn er 
instructiess 10. die ons informeren hoe bij het vervaardigen van schilderijen een werkverdeling binnen 
hett atelier tot stand kon komen. 

Hoofdstukk II. Manieren om kleurveranderingen tegen te gaan zoals die beschreven worden in 
16ee tot en met vroeg 18e-eeuwse teksten over de olieverftechniek. 

Mett de in hoofdstuk één ontwikkelde methode, brengt dit hoofdstuk de aanwijzingen in de bronnen op 
hett gebied van verkleuring samen. Op deze manier ontstaat een coherent overzicht van de historische 
kenniss over de veroudering van olieverf en de houding van schilders ten opzichte van dit verschijnsel. 
Dee oude teksten laten zien dat schilders de verandering van hun kleuren vaak als een groot probleem 
beschouwden.. Ze waren op de hoogte van het vergelen en nadonkeren van het oliebindmiddel en dat 
bepaaldee pigmenten van kleur konden veranderen. Ook waren ze zich ervan bewust dat verven konden 
verkleurenn wanneer bepaalde pigmenten met elkaar werden gemengd en dat bepaalde olieverflagen na 
verloopp van tijd meer transparant werden. Recepturen laten zien hoe schilders op alle mogelijke 
manierenn probeerden de kleurechtheid van hun schilderijen te garanderen. Het streven naar 
duurzaamheidd was een belangrijke criterium bij hun keuze van pigmenten en bindmiddelen. 
Tegelijkertijdd zochten schilders naar schildertechnieken die de duurzaamheid van hun verven 
verbeterden.. Bij de productie van schilderijen spelen de factor tijd, en de prijs van de materialen een 
belangrijkee rol. Het maken van bestendige kleuren bracht in veel gevallen een tijdrovende techniek met 
zichh mee. Het gebruik van dure en kleurechte pigmenten kon de prijs van een schilderij boven het 
aanvaardbaree verhogen. Bij hun materiaalkeuze en de toe te passen techniek verschilden de prioriteiten 
perr schilder en soms zelfs per schilderij. De toenmalige keuzes blijken deels verantwoordelijk voor de 
goedee of slechte staat waarin oude schilderijen zich tegenwoordig bevinden. 

Hoofdstukk III. Verkleuring of chiaroscuro? Een interpretatie van de donkere partijen in 
Rafaelss Transfiguratie van Christus. 

Dezee studie behandelt aan de hand van Rafaels laatste schilderij, de Transfiguratie van Christus (1517-20), 
dee interpretatieproblemen van toon en kleur bij schilderijen die verouderd zijn. In de benedenhelft van 
dee Transfiguratie hebben de figuren zeer diepe schaduwen die verzinken in een uiterst donkere 
achtergrond.. Ook kent het modelé in dit deel van het schilderij harde overgangen tussen licht en 
donker.. De moderne literatuur beschouwt deze lichtbehandeling, die sterk afwijkt van die in Rafaels 
overigee werk, als een essentieel kenmerk van het schilderij. Ook kent men aan dit harde chiaroscuro een 
expressievee lading toe. Haaks op deze moderne opvatting staat een observatie van Vasari. Deze 
bemerktee in de 2e editie van zijn Vite (1568) dat de schaduwen in het schilderij ernstig waren 
nagedonkerd.. De tegenstelling tussen de moderne interpretatie en die van Vasari vormt de aanleiding 
voorr een zoektocht naar de oorspronkelijke verschijning van de Transfiguratie en Rafaels bedoelingen op 
hett gebied van kleur en chiaroscuro. 

Dee complexe historiografie van dit invloedrijke schilderij demonstreert hoe de materiële 
veranderingenn de interpretatie van Rafaels kleurgebruik in dit werk door de eeuwen heen hebben 
beïnvloedd en hoe hierbij, tot in de moderne literatuur aan toe, anachronistische noties een verrassende 
roll  hebben gespeeld. Studie van contemporaine technische en theoretische teksten gecombineerd met 
dee kennis over de door Rafael gebruikte materialen en hoe deze verouderen, en de vergelijking van het 
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schilderijj  met oude kopieën en voorstudies verschaft inzicht in de oorspronkelijke verschijning van het 
werk.. Hierdoor wordt helderheid gebracht in een al eeuwen voortgaande discussie over Rafaels 
picturalee bedoelingen. De vergelijking van Rafaels schilderij met voorstudies en vroege geschilderde 
kopieënn toont aan dat de schaduwpartijen in het origineel sterk zijn nagedonkerd. Onderzoek van het 
schilderijj  oppervlak suggereert dat dit verdonkeren al moet zijn begonnen kort nadat het werk Rafaels 
atelierr verliet. Door de donkere schaduwen is het tonale contrast tussen de belichte en beschaduwde 
partijenn sterker en meer abrupt geworden. Dit heeft geleid tot de suggestie van een theatrale, 
dramatischee belichting; een effect dat niet door Rafael is bedoeld. 16e-eeuwse Italiaanse teksten laten 
zienn dat in de vroege 16e eeuw de belichting in een schilderij nog niet als expressiemiddel werd 
aangewend.. In De Transfiguratie diende de lichtbehandeling onder aan de berg uitsluitend om een 
krachtigg effect van rilievo, de overtuigende suggestie van driedimensionaliteit van de figuren op het 
plattee schilderijvlak, te bereiken met het doel een levensecht effect tot stand te brengen. 

Dee twee laatste studies behandelen elk een veel voorkomend type verkleuring van olieverfschilderijen 
uitt de onderzochte periode: de bruinverkleuring van kopergroene glacisverven bij 15e tot en met 17e-
eeuwsee schilderijen en de verbleking van verf van de blauwe kleurstof indigo bij vooral 17e-eeuwse 
Noord-Nederlandsee schilderijen. Bronnenstudies en studie van het schilderijoppervlak worden 
gecombineerdd met (chemisch-analytisch) verfonderzoek en de reconstructie van historische verven die 
vervolgenss kunstmatig zijn lichtverouderd Deze geïntegreerde aanpak laat zien dat de mate en de aard 
vann de verkleuring van kopergroene en indigoblauwe verven afhankelijk zijn van een groot aantal 
materielee en schildertechnische variabelen. 

Hoofdstukk IV. Glaceerverven van verdigris in historische olieverfschilderijen: recepten en 
technieken. . 

Ditt hoofdstuk bespreekt de vervaardiging en toepassing van groene koperhoudende glaceerverf op 
oudee olieverfschilderijen. De wijd verbreidde veronderstelling dat deze verven bestaan uit kopemsinaat, 
datt schilders maakten door het groene koperpigment verdigris op te lossen in een warm vernis, blijkt op 
eenn misverstand te berusten. De verfrecepten tonen aan dat de glacis zijn gemaakt met fijngewreven 
verdigriss dat gemengd is met een koude olie of vernis. Tegenwoordig zijn vele van deze oorspronkelijk 
fell  groene en transparante verflagen veranderd in een donker ondoorzichtig bruin. In andere gevallen 
heeftt dit type glacis zijn kleur wél goed behouden. De bronnen maken duidelijk dat schilders geen 
homogenee groene verf gebruikten maar dat deze sterk in samenstelling kon verschillen. Deze 
verschillenn in samenstelling verschaffen inzicht in het uiteenlopende verouderingsgedrag van de verven. 

Dee historische term verdigris had betrekking op uiteenlopende groene en blauwgroene 
corrosieproductenn van koper die schilders vrijwel niet van elkaar konden onderscheiden. De recepten 
latenn zien op welke manier schilders hun olie of harshoudende bindmiddelen voor de glaceerverf 
bereidden.. Aan deze verf kon men verschillende pigmenten toevoegen en er bestond een grote variatie 
inn kleur en samenstelling van de bij het verkrijgen van de gewenste groene kleur gebruikte 
onderschildering.. Vanaf de vroege 16e eeuw klagen schilders over het verkleuren van verdigris. 
Anderzijdss wordt juist ook vaak de duurzaamheid van deze groene verf geprezen. Schilders hadden de 
ervaringg dat de zuiverheid van hun pigment de kleurechtheid van het glacis bepaalde. Daarnaast 
haddenn zij ondervonden dat zij om de kleur te behouden bij het glaceren met verdigris een groot aantal 
voorzorgsmaatregelenn in acht moesten nemen. Deze manier van werken resulteerde in schilderijen met 
afgebakende,, glanzende hardgroene partijen. In de 17e eeuw ging men dit kleureffect steeds minder 
appreciëren.. De verandering in voorkeur hing samen met wijzigende opvattingen over de picturale 
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functiee van kleur in schilderijen. Hierdoor pasten schilders in deze penode, in vergelijking met de 
eeuwenn daarvoor, verdigris minder toe ook al hadden zij geen alternatief voor dit fel groene pigment. 

Hoofdstukk V. Het gebruik van indigo in de olieverfschilderkunst en de daardoor veroorzaakte 
verkleuring. . 

Di tt hoofdstuk geeft een overzicht van de toepassing van indigo als pigment in de olieverfschilderkunst 
enn de factoren die de kleurechtheid van deze verf hebben beïnvloed. Schilders werkten met 
verschillendee indigoproducten. Van buiten Europa importeerde men een pigment dat geëxtraheerd was 
uitt tropische Indigojera planten. Tot in de tweede helft van de 16c eeuw gebruikten schilders daarnaast 
eenn gedroogd vlies dat was geschept van de wede of indigo textielverfkuip. Ook werkten zij met een 
indigopigmentt dat geëxtraheerd was uit de inheemse wedeplant en met een pigment dat gemaakt was 
uitt gefermenteerde met indigo geverfde wol. Hoewel het kleurend bestanddeel in al deze pigmenten 
(indigotine)) gelijk is, wijst chemische analyse uit dat deze producten uiteenlopende onzuiverheden 
kunnenn bevatten. Een enkele keer blijken deze bestanddelen aanwijzingen te kunnen geven over het 
typee indigo pigment dat in schilderijen is gebruikt maar meestal is een onderscheid niet te maken. 

Vanaff  de late 16c eeuw werden in Europa steeds grotere hoeveelheden tropische indigo 
geïmporteerd.. De bronnen wijzen er op dat schilders vanaf die tijd vrijwel uitsluitend nog dit materiaal 
gebruikten.. De toegenomen import leidde er ook toe dat indigo steeds vaker in schilderijen werd 
toegepast.. Tot het midden van de 17e eeuw vonden veel schilders dat indigo in olieverf extreem snel 
verbleekte.. Om die reden gebruikten ze het pigment alleen als onderschildering of voegden ze een 
kleinee hoeveelheid toe aan verf die overwegend andere pigmenten bevatte om zo donkere schaduwen 
weerr te geven. Vanaf de tweede helft van de eeuw wordt de kleurechtheid van het pigment duidelijk 
meerr positief beoordeeld. Tegelijkertijd zien we dat schilders het pigment steeds vaker gaan toepassen 
inn de prominente partijen van een schilderij én in de bovenste verflaag waar het direct blootstond aan 
zonlicht.. De verandering in de beoordeling kwam doordat schilders inmiddels talloze manieren hadden 
ontwikkeldd om met indigo een meer kleurecht resultaat te bereiken. De hardnekkigheid waarmee zij op 
ditt gebied bleven experimenteren hield ermee verband dat indigo in olieverf, in tegenstelling tot de 
anderee destijds beschikbare blauw pigmenten, uitstekend te verwerken is. 

Hett tropische indigopigment, dat vroeger in de vorm van brokken werd aangeleverd, bevat 
verschillendee typen en hoeveelheden organische en anorganische onzuiverheden. Reconstructies in het 
kaderr van mijn onderzoek tonen aan dat de chemische en fysische samenstelling van het indigopigment 
vann invloed is op de kleurechtheid van de hiermee verkregen verf. In de loop van de 17e eeuw werden 
schilderss zich hier steeds meer van bewust. Om de kleurechtheid van het indigo pigment te verbeteren 
ontwikkeldenn zij allerlei, veelal geraffineerde, methoden om de brokken te 'zuiveren.' Reconstructies 
latenn zien dat door deze bewerkingsmethoden inderdaad ongewenste organische onzuiverheden 
verwijderdd werden. Bewerkingen waarbij het indigo pigment wordt verhit (zoals koken en bakken) 
beïnvloedenn ook de fysische vorm van het verkregen pigment Beide effecten lijken er toe bij te dragen 
datt het indigo minder gevoelig wordt voor de invloeden in een verf die het kunnen aantasten. 

Dee bronnen geven aan dat de oude meesters de ervaring hadden dat ook de gekozen 
schildertechniekk van invloed is op de kleurechtheid van een indigoverf. Reconstructies en 
schilderijenonderzoekk bevestigen deze oude observaties. Indigo blijkt in olie of eigeel veel sneller te 
verblekenn dan in bindmiddelen gemaakt van gom, lijm of eiwit. Een hoog aandeel loodwit in de verf, 
eenn lage pigment volume concentratie, een dunne indigo verflaag en een lichte onderschildering 
bespoedigenn eveneens de verbleking. 

Inn oude schilderijen is te zien dat wanneer schilders hun indigo met voldoende 
voorzorgmaatregelenn verwerkten, hun blauwe kleuren ook nu nog meestal goed zijn bewaard. Wanneer 
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zijj  hun indigo echter niet op een 'duurzame' manier verwerkten, is de verf vaak ernstig verbleekt. Op 
dee schilderijen heeft dit geleid tot zeer uiteenlopende optische veranderingen. Dit hoofdstuk relateert de 
huidigee verschijning van dergelijke sterk verouderde verven aan de gebruikte schildertechniek. De op 
dezee manier gekregen kennis maakt het mogelijk om een 'mentale reconstructie' te maken van de 
originelee verschijning van het schilderij en zo inzicht te krijgen in de intenties van de schilder. 
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