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Schilderijenn zijn complexe systemen die continu aan chemische en fysische 

veranderingenn onderhevig zijn. In dit proefschrift worden schilderijen op een micro-

scopischh en moleculair niveau onderzocht. Dit type onderzoek is nodig om beter 

inzichtt te krijgen in optimale bewaarcondities, passende restauratiebehandelingen en 

kunsthistorischee vraagstukken van schilderijen. 

Hett onderzoek wordt verricht aan verfdwarsdoorsneden, een minuscuul verf-

monsterr wat ingebed is in een polymeerblokje en zodanig geslepen is dat de laagop-

bouww van het schilderij zichtbaar is aan hel oppervlak van dit blokje. De meerwaarde 

vann onderzoek aan verfdwarsdoorsneden is dat precieze verdeling van pigment, bind-

middell  en hun verouderings- of degradatieproducten in en tussen verflagen op deze 

manierr in kaart gebracht kan worden. Met plaatsopgeloste technieken kan de elemen-

tairee en moleculaire samenstelling in een verfdwarsdoorsnede geïdentificeerd en 

gelokaliseerdd worden. 

Dee combinatie van verschillende niet destructieve plaatsopgeloste analytische 

techniekenn toegepast op dezelfde verfdwarsdoorsnede resulteert in complementaire 

informatiee wat leidt lot een completer beeld over de samenstelling van het verfmon-

ster.. De volgende technieken zijn hier toegepast: lichtmicroscopie, plaatsopgeloste 

infraroodmicroscopiee (imaging fourier transform Infrared spectroscopy, imaging-

I-TIR),, rasterelektronenmicroscopie (scanning electron microscopy combined with 

energyy dispersive X-ray analysis, SEM/EDX) en plaatsopgeloste massaspectrometrie 

(secondaryy ion mass spectrometry. SIMS). 

Dee toepassing van SIMS op verfdwarsdoorsneden afkomstig uit schilderijen is 

relatieff  nieuw. In hoofdstuk 2 wordt deze techniek geïntroduceerd als onderzoek-

stechniekk voor verfdwarsdoorsneden. De verfdwarsdoorsnede besproken in dit hoofd-

stukk is afkomstig uit de blauwe mantel van de Maria in de De Kruisafneming (Museo 

dell  Prado. Madrid) van de vroeg Nederlandse kunstenaar Rogier van der Weyden 

(1399/1400-1464).. Dit I5de eeuwse schilderij op paneel is in zeer goede conditie, wat 

dee verfdwarsdoorsnede geschikt maakt voor onderzoek naar bindmiddel en 

pigmentsamenstellingg in olieverfschilderijen. De identificatie van de pigmenten in de 

verfdwarsdoorsnedee wordt gedaan op basis van de elementaire samenstelling. Zo 

komtt de vorm en locatie van hel natrium en het aluminium SIMS beeld precies 

overeenn met die van de ultramarijn deeltjes in het lichtmicroscopisch plaatje en het 

koperr SIMS beeld met de azuriet deeltjes. De elementaire verdeling verkregen met 

SIMSS is in overeenstemminu met die van SEM/EDX. De moleculaire informatie 
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verkregenn met SIMS is representatief voor een oliehoudend bindmiddel. De interpre-

tatiee van de SIMS spectra is onderbouwd met spectra van referentiematerialen. De 

karakteristiekee fragmenten voor olie worden gevonden in de bovenste drie verflagen. 

Opp basis van de verhouding tussen de vetzuren palmitine- and stearinezuur kan 

afgeleidd worden welk type olie gebruikt is. Deze verhouding is afzonderlijk berekend 

voorr de bovenste drie verflagen en de waarde is in alle drie de gevallen indicatief voor 

lijnzaadolie.. SIMS detecteert ook loodzepen in deze lagen, wat ondersteund wordt 

doorr de infrarood resultaten. De aanwezigheid van loodzepen wijst op een verouderd 

stabiell  olieverfsysteem. SIMS is derhalve een zeer geschikte onderzoekstechniek om 

dee samenstelling in verfdwarsdoorsneden, bindmiddel en pigment, te identificeren en 

tee lokaliseren. 

Inn de volgende hoofdslukken (3 t/m 5) komt de analyse van verschillende 

aspectenn van de verf (bindmiddel, pigment en hun interactie) met de diverse plaat-

sopgelostee technieken aan bod. 

SIMSS is een van de weinige niet destructieve technieken die plaatsopgelost 

zeerr gedetailleerde moleculaire informatie kan geven. SIMS is daarom een geschikte 

techniekk om het bindmiddel in verfdwarsdoorsneden te bestuderen. De mogelijkheden 

vann deze techniek voor de identificatie en lokalisatie van een olie medium wordt 

bediscussieerdd in hoofdstuk 3. Het hoofdstuk is opgesplitst in drie afzonderlijke 

gedeelten,, de interpretatie van de SIMS spectra, de lokalisatie van karakteristieke 

olieverfcomponentenn en het verhogen van de opbrengst van karakteristieke olieverf-

componenten. . 

Eenn oliehoudend model systeem (loodwit in lijnzaadolie), dat natuurlijk en 

versneldd verouderd werd, is geanalyseerd en vergeleken met verschillende massaspec-

trometrischee technieken, nl. SIMS, DTMS and GC/MS. Door de verschillende 

massaspectrometrischee resultaten van het model systeem te vergelijken is een goed 

beeldd gekregen over de mogelijkheden van olie identificatie met SIMS. Een sterk punt 

vann SIMS is de gecombineerde organische en anorganische informatie afkomstig van 

dee bovenste atomaire lagen. Karakteristieke pieken representatief voor de vetzuren 

(eenn belangrijke olieverf componenten) worden gedetecteerd in het negatieve ionen-

spectrum.. De wijze van coördinatie van het vetzuur (vrij . ester of metaal gebonden) 

kann worden afgeleid uit het positieve ionenspectrum. Dizuren worden nauwelijks 

gedetecteerdd met SIMS, terwijl GC/MS aantoont dat de dizuren een dominant 

bestandsdeell  zijn in een verouderd olieverfsysteem. In tegenstelling tot DTMS geeft 

SIMSS geen duidelijke informatie over het olieverfnetwerk. Ondanks deze beperkingen 

iss SIMS een informatieve en waardevolle analytische techniek voor de studie naar 

oliehindmiddell  in verfmonsters. 
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Dee lokalisatie van karakteristieke pieken representatief voor de vetzuren en 

hunn onderlinge verhouding wordt in het tweede gedeelte van hoofdstuk 3 besproken. 

SIMSS studies aan zuivere vetzuren gemengd in een kalktablet laten zien dat de 

responss van de verschillende vetzuren onder de SIMS condities identiek is. De 

bepalingg van de verhouding tussen palmitine- and stearinezuur met SIMS is betrouw-

baarr en kan gebruikt worden voor de identificatie van het type olie, In individuele 

verflagenn van verfdwarsdoorsneden afkomstig van de 15de tot en met de 19dc eeuw 

wordtt deze verhouding bepaald. De verhouding verandert wanneer verflagen met 

verschillendee type oliën nat op elkaar aangebracht worden. Dit wijst op een migratie 

vann oliecomponenten tussen de lagen. De bepaling van het bindingstype van vetzuren 

(dwz.. vrije, ester of metaal gebonden) m.b.v. het positieve ionen spectrum wordt in dit 

gedeeltee wederom bediscussieerd. 

Inn het laatste gedeelte van hoofdstuk 3 wordt een ultra dunne goudlaag op het 

oppervlakk gedampt om zo een hogere opbrengst van de organische ionfragmenten te 

krijgen.. Dit wordt bewezen met een testsysteem. Een hogere opbrengst van deze frag-

mentenn leidt tot betere beeldkwaliteit wanneer naar de verdeling van dit fragment 

gekekenn wordt. Een met goud bedekt modelsysteem resulteert in een verhoogde 

opbrengstt met een factor 3 voor karakteristieke negatieve ionen van de olieverf 

componenten,, terwijl de positieve ionen een factor 2-4 verbeteren. Deze methode is 

toegepastt op een van de verfdwarsdoorsneden besproken in hoofdstuk 5 en leidt tot 

duidelijkerr beeld van de verdeling van de verschillende organische olieverfcompo-

nentenn in het verfmonster. 

Hoofdstukk 4 laat zien dat door het gebruik van verschillende plaatsopgeloste 

techniekenn een beter inzicht gekregen wordt in de degradatieprocessen van 

pigmenten.. Het zwart worden van het rode traditionele pigment vermiljoen (kwiksul-

fide)fide) door licht is een eeuwenoud probleem. Het zwart worden van vermiljoen 

gebeurdd aan het schilderijoppervlak waardoor in dwarsdoorsnede gedegradeerde en 

intactee vermiljoenverf zichtbaar is. Gedetailleerde lichtmicroscopie beelden van een 

verfdwarsdoorsnedee met gedegradeerd vermiljoen afkomstig van een schilderij van 

Rubenss (17do eeuw) laat twee producten, een zwart en wit product, zien. Op basis van 

hunn onderlinge positie en de aanwezigheid van half gedegradeerde vermiljoen deeltjes 

concluderenn we dat eerst het zwarte en daarna het witte product gevormd is. SIMS en 

SEM/EDXX studies visualiseren de elementaire en moleculaire samenstelling en 

verdelingg in het verfmonster. In het gedegradeerde vermiljoen wordt zowel met 

SEM/EDXX als SIMS relatief hoge concentratie chloride aangetroffen, terwijl SIMS 

sporenn van chloride in het intact vermiljoen detecteert. In tegenstelling tot SEM/EDX 

detecteertt SIMS anorganische complexen en identificeert het witte product als een 
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kwikchloridee complex. De plaatsopgeloste analytische resultaten leiden tot de vorming 

vann een hypothese over het degradatiemechanisme van vermiljoen. De sporen van 

chloridee in het intacte vermiljoen, katalyseren de lichtgedreven omzetting van rood 

naarr zwart. De aloude opvatting dat het zwarte product de zwarte vorm van kwiksul-

fidefide is, wordt in dit onderzoek verworpen. We suggereren dat het zwarte product 

bestaatt uit vermiljoenrestanten met nanobolletjes van metallisch kwik die het licht 

absorberen.. Wij stelden vast dat een hoge concentratie chloride accumuleert in het 

zwartee product dat vervolgens met het kwik reageert tot een wit kwikchloride 

complex.. Dit kwikcomplex is voor het eerst gevonden in schilderijen. Het 'zwart' 

wordenn van vermiljoen is een irreversibel proces, maar het is wel duidelijk dat chlo-

ridenn een belangrijke rol spelen. Voor preventieve conservering van vermiljoen-

houdendee kunst objecten zou blootstelling aan chloridenbevattende middelen 

voorkomenn moet worden. 

Datt bindmiddel en pigment niet als twee afzonderlijke componenten in een 

vcrfsysteemm kunnen worden gezien blijkt uit de aantasting van talloze schilderijen van 

dee 15 '̂ tot en met de 20stc eeuw door metaalzeepaggregaten, het onderwerp van 

hoofdstukk  5. Tien verfdwarsdoorsneden die lood- of zinkzeep aggregaten bevatten 

wordenn bestudeerd met verschillende plaatsopgeloste technieken. De lood- en 

zinkzeepp aggregaten hebben negatieve effecten op de stabiliteit van het schilderij en 

doordatt ze aan het oppervlak van het schilderij verschijnen, tasten ze de afbeelding op 

hett schilderij aan. Lood- en zinkzepen ontstaan door de reactie van een vetzuur, 

afkomstigg uit de olieverf, met een metaal, afkomstig van het pigment. Metaalzepen 

wordenn in de olieverf gevormd, maar in veel schilderijen wordt een overmaat 

metaalzepenn geproduceerd wat uiteindelijk leidt tot aggregatie. De plaatsopgeloste 

analytischee studies aan de geselecteerde verfdwarsdoorsneden, bijvoorbeeld verfd-

warsdoorsnedenn afkomstig uit schilderijen van Rembrandt van Rijn (17dc eeuw) en 

Vincentt van Gogh (19dc eeuw), laten zien dat in sommige gevallen het pigment geheel 

iss weg gereageerd. De reactieve vetzuren komen vrij door verouderingsprocessen van 

dee olieverf. Vermoedelijk kunnen ze niet direct opgenomen worden in het olienetwerk 

enn migreren ze naar het pigmentoppervlak. In dit hoofdstuk worden voorbeelden 

besprokenn waar de overmaat aan vrije vetzuren afkomstig is uil de verzeepte verflaag, 

off  uit verflagen. In de metaalzeepaggregaten vinden mineralisaties plaats. In de lood-

zeepaggregatenn wordt loodcarbonaat gevormd en in de zinkzeepaggregalen zinkcar-

bonaat.. Een ander gevormd product, minium, een loodplumbaat, wordt meestal aan de 

binnenrandd van de loodzeep aggregaten gevonden. Metaalzeepaggregaten zijn irre-

versibel,, maar het plaatsopgeloste analytisch onderzoek leidt tot beter inzicht in belan-

grijkee factoren die bij de formatie van metaalzeepaggregaten een rol spelen. Vocht en 
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warmtee ZIJG twee factoren die veroudering van 
vetzuurr  en pigment bevördereft. Een vermindering van het 
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