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Colofon 

De module Van Gogh onder de loep is bestemd voor de lessen 

Natuur, Leven en Technologie (NLT). De module is op 24 mei 2016 

gecertificeerd door de Stuurgroep Verankering NLT voor gebruik op 

in de domeinen:  

 

havo 

C: Aarde en natuur  

D: Gezondheid, bescherming en  

    veiligheid 

 

E1: Methoden en technieken van  

      technologische ontwikkeling 

x 

E2: Processen en producten x 

 

De module is gecertificeerd tot 24 mei 2021 met 

certificeringsnummer 5026-083-HE1E2. 

 

De originele gecertificeerde module is in pdf-formaat 

downloadbaar via ► http://www.betavak-nlt.nl.  

Op deze website staat uitgelegd welke aanpassingen docenten aan 

de module mogen maken, voor gebruik in de les, zonder daardoor 

de certificering teniet te doen. 

 

De module is gemaakt in opdracht van het Van Gogh Museum en 

het Landelijk Coördinatiepunt NLT. 

Deze module is ontwikkeld door 

 Het Baarnsch Lyceum, Baarn, Adrienne Vreugde 

 Greijdanus College, Zwolle, Klaas Beute 

 Rietveld Lyceum, Doetinchem, Jacqueline Bouwman 

 SLO, Ange Taminiau 

In samenwerking met het Van Gogh Museum, René van Blerk 

Met dank aan Lutz Lohse (Bètapartners Amsterdam), Rembrandt de 

Witt (Canisius College Nijmegen), Harrie Jorna (NVOX). 

 

Aangepaste versies van deze module mogen alleen verspreid 

worden, indien in dit colofon vermeld wordt dat het een 

aangepaste versie betreft, onder vermelding van de naam van de 

auteur van de wijzigingen. 

 

Voor de totstandkoming van deze module is gebruik gemaakt van 

het volgende materiaal: 

 alle afgebeelde werken van Vincent van Gogh, tenzij anders 

vermeld: Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh 

Stichting) 

 

Materialen die leerlingen nodig hebben bij deze module zijn 

beschikbaar via het vaklokaal NLT: 

►http://www.vaklokaal-nlt.nl/. Op dit vaklokaal staat ook de 

meest recente versie van de URL-lijst. 

 

© 2016 Versie 1.1 

http://www.betavak-nlt.nl/
http://www.vaklokaal-nlt.nl/
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Het auteursrecht op de module berust bij SLO (nationaal 

expertisecentrum leerplanontwikkeling). SLO is derhalve de 

rechthebbende zoals bedoeld in de hieronder vermelde creative 

commons licentie. 

De auteurs hebben bij de ontwikkeling van de module gebruik 

gemaakt van materiaal van derden en daarvoor toestemming 

verkregen. Bij het achterhalen en voldoen van de rechten op 

teksten, illustraties, enz. is de grootst mogelijke zorgvuldigheid 

betracht. Mochten er desondanks personen of instanties zijn die 

rechten menen te kunnen doen gelden op tekstgedeeltes, 

illustraties, enz. van een module, dan worden zij verzocht zich in 

verbinding te stellen met SLO. 

De module is met zorg samengesteld en getest. Landelijk 

Coördinatiepunt NLT, Stuurgroep Verankering NLT, SLO en auteurs 

aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of 

onvolledigheden in de module. Ook aanvaarden Coördinatiepunt 

NLT, Stuurgroep Verankering NLT, SLO en auteurs geen enkele 

aansprakelijkheid voor enige schade, voortkomend uit (het gebruik 

van) deze module. 

 

Voor deze module geldt een Creative Commons Naamsvermelding-

Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland Licentie  

►http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl 

 

Bij naamsvermelding dient vermeld te worden: 

 dat het gaat om een gecertificeerde NLT-module; 

 de licentiehouder, zoals vermeld in dit colofon; 

 de titel van de module, zoals vermeld in dit colofon;  

 de instellingen die de module ontwikkeld hebben, zoals 

vermeld in dit colofon. 

 
Figuur voorpagina: Van Gogh onder de loep. Bron: Van Gogh Museum. 
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1 Inleiding 

1.1 Van Gogh aan het werk 

De module 'Van Gogh onder de loep' is ontstaan n.a.v. de tentoonstelling ‘Van Gogh aan het werk’ in 

het Van Gogh Museum in 2013. In deze tentoonstelling werd het werk van zeven jaar onderzoek 

gepresenteerd. Het onderzoek was erop gericht om meer te weten te komen over de manier van 

werken van Van Gogh. Op welke manier ontwikkelde hij zijn techniek? Welke pigmenten gebruikte hij 

en hoe veranderde dat in de loop van de tijd? Gebruikte hij zijn kleuren impulsief of was zijn 

kleurgebruik theoretisch onderbouwd?  

Het onderzoek door de specialisten gaat dus over kleurgebruik, verkleuring van pigmenten, de opbouw 

van verf en het onderzoek naar de schilderijen met allerlei moderne beeldvormingstechnieken. Bij 

deze onderzoeksmethoden komen de verschillende natuurwetenschappen aan bod en daarmee is het 

een ideaal NLT-onderwerp. Aan de ene kant gaat het over de kunst en de kunstenaar en aan de andere 

kant de natuurwetenschappen, die een bijdrage leveren aan het beter begrijpen van het werk van Van 

Gogh.  

Deze combinatie is terug te zien in de opzet van deze module. Naast het begrijpen en bestuderen van 

de verschillende technieken en theorieën, is er veel ruimte voor praktisch werk en het maken van een 

schilderij. 

 

1.2 Het museum 

Wat is de functie van een museum? Waarom doet een museum onderzoek?  

Een museum is niet alleen een plek waar schilderijen te zien zijn. Een museum is er ook 

verantwoordelijk voor dat de schilderijen voor langere tijd bewaard blijven. Het museum moet dus 

zorgen dat de schilderijen heel blijven en niet beschadigen door vuil of aantasting van licht en 

dergelijke. Daarnaast is een museum ook de plaats waar kennis van schilderijen of kunstwerken 

gedeeld en verzameld wordt. Om al deze dingen te kunnen doen, moet het museum ook onderzoek 

doen aan de schilderijen.  

Dat geldt ook voor het Van Gogh Museum. Een groot onderzoek dat in 2004 werd afgerond was het 

bundelen en onderzoeken van de brieven die Vincent van Gogh aan zijn broer Theo stuurde (URL1). 

Door het bestuderen van de brieven hebben we enorm veel geleerd over Van Gogh, hoe hij werkte, met 

wie hij werkte, hoe hij zelf dacht over zijn schilderijen en nog veel meer. 

Van 2006 tot 2013 heeft het Van Gogh Museum onderzoek gedaan naar de manier van werken van Van 

Gogh. Een project van zeven jaar onder de naam: Van Goghs atelierpraktijk (URL2).  

 

Onderzoek 

Het onderzoek heeft het Van Gogh Museum niet alléén gedaan. Bij het onderzoek waren andere 

instellingen betrokken. De betrokken partners waren: Shell en het Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 

(RCE). Omdat in dit project veel onderzoek werd gedaan naar materiaalgebruik en 

verkleuringsreacties, was de kennis over chemie en de onderzoeksapparatuur van Shell goed bruikbaar. 

Het RCE heeft veel ervaring en kennis over het doen van onderzoek aan schilderijen en was daarom ook 

een goede partner.  

Het bijzondere aan dit onderzoek is dat natuurwetenschappers intensief hebben samengewerkt met 

kunsthistorici en restauratoren. We zeggen dan ook dat het onderzoek heeft plaats gevonden in een 
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multidisciplinair team. Daardoor werden onderzoekstechnieken gebruikt die voor heel andere 

toepassingen zijn ontwikkeld. Een voorbeeld daarvan is het gebruik van een XRF-scanner. XRF-scanners 

worden veel toegepast in de coatingindustrie. Als een autofabrikant de laklagen van een auto wil 

bestuderen, zonder de laklagen te beschadigen, kan hij een XRF-scanner gebruiken. Dezelfde XRF-

scanner kan ook de verschillende verflagen in een schilderij analyseren.  

In het onderzoek aan de schilderijen van Van Gogh zijn de modernste technieken gebruikt, met als 

resultaat zeer gedetailleerde informatie over pigmenten, verkleuring en het schilderdoek dat hij 

gebruikte. 

 

Soorten onderzoek 

De volgende soorten onderzoek zijn gedurende het project uitgevoerd. Verschillende daarvan worden 

in het vervolg van de module uitvoerig beschreven. 

 Onderzoek naar verkleuring: 

Met behulp van een elektronenmicroscoop heeft men verkleuringsreacties kunnen onderzoeken tot 

op moleculair niveau. We weten nu bijvoorbeeld dat de Slaapkamer er heel anders moet hebben 

uitgezien.  

 Onderzoek naar pigmentgebruik: 

Met behulp van een microscoop en XRF-scanners heeft men kunnen bepalen welke pigmenten Van 

Gogh gebruikte. Die kennis is belangrijk als je schilderijen wilt restaureren. 

 Onderzoek naar schilderdoek: 

Door röntgenfoto’s van het schilderdoek te maken kan men de dradendichtheid bepalen. Het tellen 

van de draden kan de computer heel snel doen. De variatie van de hoeveelheid draden per cm is 

een soort van vingerafdruk van het doek. Als je van heel veel schilderijen die variatie kent, kun je 

ze met elkaar vergelijken. Als twee schilderijen dezelfde variatie hebben, dan is het heel 

waarschijnlijk dat de doeken van dezelfde rol komen. Met die kennis kun je bepalen welke 

schilderijen waarschijnlijk in dezelfde periode zijn gemaakt. 

 Onderzoek naar onderschilderingen: 

We weten dat Van Gogh praktisch altijd geld te kort had. Om toch te kunnen blijven schilderen 

heeft hij veel schilderdoeken opnieuw gebruikt. Hij schilderde dus over andere schilderijen heen. 

Uit zijn brieven weten we dat hij bepaalde schilderijen gemaakt heeft, die nooit teruggevonden 

zijn. Dankzij het onderzoek weten we nu dat die schilderijen overgeschilderd zijn. 

 

1.3 Opbouw van de module  

Hoofdstuk 1: Inleiding 

Hoofdstuk 2: Leven en werk van Van Gogh 

Hoofdstuk 3: Alle praktische aanwijzingen voor het maken van het schilderij. 

Hoofdstuk 4: Hoe werkt het oog? Waarom hebben de schilderijen van Van Gogh zo’n sterk visueel 

effect.  

Hoofdstuk 5: Kleur en verkleuring. Waarom heeft een stof een bepaalde kleur en hoe kan het dat de 

kleur in de loop van de tijd kan veranderen? Hoe zit verf in elkaar en hoe kun je zelf 

verf maken? 

Hoofdstuk 6: Onderzoek aan schilderijen met aandacht voor enkele onderzoekstechnieken die veel 

gebruikt worden bij het onderzoek aan schilderijen. 

 

Bijlage 1: Basiskennis Scheikunde: wat moet je weten van scheikunde om te begrijpen hoe verf en 

verkleuring van verf werkt?  

Bijlage 2:  Basiskennis Natuurkunde: wat moet je weten van natuurkunde om de werking van verf 

en onderzoekstechnieken te kunnen begrijpen? 
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Bijlage 3:  Bronnen 

Bijlage 4: Lijst met URL’s. Deze lijst is ook te vinden op vaklokaal NLT 

Bijlage 5: Rubrics voor de beoordeling van diverse onderdelen. 

Bijlage 6:  Extra pigmenten. 

 

1.4 De beoordeling  

Deze module levert een aantal producten op. Je moet een portfolio, een poster, een fotoverslag 

van de practica en een ‘schilderij’ maken.  

In de tabel hieronder staan de onderdelen en de manier waarop ze beoordeeld worden. De rubrics zijn 

te vinden in  Bijlage 5. Gebruik die om te kijken, waarop je beoordeeld wordt! 

 

Onderdelen Beoordeling m.b.v. % eindcijfer 

Portfolio met de uitwerking van alle opgaven en 

verslagen 
o.a. Rubric  

Poster H4 Rubric   

Opdracht 53 Rubric  

(Foto)verslag van het maken van pigment, verf, en 

schilderij  
  

Eindtoets   

Optioneel museumbezoek   

 

Het eindcijfer voor deze module wordt gevormd door beoordeling van deze dingen samen. Hoe zwaar 

de verschillende onderdelen meetellen, zal de docent met je afspreken. 

Bij het maken van het schilderij is het de bedoeling dat je elke stap onderbouwt, met de opgedane 

theoretische kennis en met de informatie over de manier van werken van Van Gogh, in een 

logboek/portfolio.  
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2 Leven en werk van Vincent van Gogh 

Toen Vincent van Gogh in augustus 1880 besloot 

kunstenaar te worden was hij al 27 jaar. Hij had vanaf 

zijn zestiende gewerkt: in de kunsthandel, het onderwijs 

en de evangelisatie. Van Gogh tekende al jaren voor zijn 

plezier. Met steun van zijn broer Theo besloot hij 

kunstenaar te worden. 

 

In april 1881 ging Van Gogh bij zijn ouders in Etten 

wonen, het Brabantse dorp waar zijn vader predikant 

was. Theo, die in een kunsthandel in Parijs werkte, 

stuurde maandelijks geld voor zijn levensonderhoud. Van 

Gogh trok er veel op uit om het landschap te tekenen. 

Ook bezocht hij in Den Haag Anton Mauve, een 

gevestigde kunstenaar, die tevens zijn aangetrouwde 

neef was. Van Gogh werkte een tijdje bij Mauve in zijn 

atelier, waar hij de beginselen van het schilderen met 

olieverf leerde. Na een ruzie met zijn vader vertrok 

Vincent in december 1881 naar Den Haag om daar te gaan 

wonen. 

Leren 

Bij gebrek aan een docent besloot Van Gogh zijn eigen opleiding te verzorgen. Om zijn 

tekenvaardigheid te ontwikkelen, begon hij met het kopiëren van prenten en foto’s van kunstwerken. 

Hij verhuisde naar Brussel en nam les aan de kunstacademie. Na een maand deed hij mee met een 

wedstrijd en eindigde als laatste van de 25. Waarschijnlijk verliet Van Gogh hierna de kunstacademie. 

 

Perspectiefraam 

In Den Haag oefende Van Gogh met tekenen. Daarbij gebruikte hij vaak een perspectiefraam. Dat is 

een hulpmiddel om de proporties en de dieptewerking op een tekening of schilderij goed te krijgen. 

Een kunstenaar kijkt daarbij door een lijst met daarin gespannen draden. De lijnen van de draden staan 

ook op het doek waar de kunstenaar op schetst. Op die manier zijn de verhoudingen van het gekozen 

onderwerp makkelijker over te zetten. De hulplijnen en de omtrek van het perspectiefraam zijn met 

infraroodtechnologie onder veel schilderijen teruggevonden (figuur 3).  

  
 
Figuur 2: Vincent van Gogh, Montmartre: Molens en 
moestuinen, 1887.  

 
Figuur 3: infraroodreflectogram van Montmartre: 
Molens en moestuinen. 

 
Figuur 1: Vincent van Gogh, Zelfportret als 

schilder, 1887-1888. 
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Kleur 

In oktober 1885 schreef Van Gogh: ‘KLEUR DRUKT UIT ZICHZELF 

IETS UIT’. Deze overtuiging zou een van de belangrijkste 

grondbeginselen van zijn kleurgebruik blijven. Met name een boek 

van Charles Blanc, Grammaire des arts du dessin, maakte indruk op 

hem. Daarin las hij over ‘de wet van simultane kleurcontrasten’. Die 

komt erop neer dat twee complementaire kleuren (de kleuren die 

tegenover elkaar staan in de kleurencirkel: rood-groen, blauw-

oranje, geel-paars) elkaar versterken als zij naast elkaar geplaatst 

zijn (figuur 4). Dit effect paste Van Gogh in de jaren hierna nog 

vaak toe (figuur 6).  
 

Mede door Van Goghs financiële situatie verhuisde hij september 

1882 naar Drenthe, want het landschap was er mooi en het leven en 

de modellen zouden er goedkoper zijn dan in het dure Den Haag. Na 

een maand besloot hij bij zijn ouders, die inmiddels in Nuenen woonden, in te trekken. Van Goghs 

favoriete onderwerp was de boerenbevolking in hun werkomgeving. Zijn zelfvertrouwen als kunstenaar 

nam toe. Hij stelde Theo voor om de toelage die hij van hem kreeg, voortaan te beschouwen als 

betaling voor zijn schilderijen. 

 

In april 1885 schilderde Van Gogh De aardappeleters (figuur 5). Hij zag dit als zijn eerste volwaardige 

schilderij en hij wilde de buitenwereld laten zien wat hij in huis had. 

De reacties op De aardappeleters waren echter niet positief. Theo vond de kleuren te donker en zijn 

vriend en collega kunstenaar Van Rappard vond het ‘oppervlakkig’ geschilderd. 

 

Een reis naar Amsterdam versterkte Van Goghs gevoel, dat het goed voor hem zou zijn om in een stad 

met kunst en kunstenaars te verblijven. In november 1885 verhuisde hij naar Antwerpen. Het viel Van 

Gogh in deze nieuwe omgeving niet mee modellen te vinden. Begin januari 1886 schreef hij zich in aan 

de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Antwerpen. Door onenigheid met leraren werd ook 

deze korte academietijd geen succes. 

 

  
 

Figuur 5: Vincent van Gogh, De aardappeleters, 1885. 
 

Figuur 6: Vincent van Gogh, 
Kop van een vrouw, 1885. 

 

Schilderijen recyclen 

In Nuenen begon Van Gogh uit geldbesparing met het hergebruiken van schilderdoeken. Eerst 

schilderde hij rechtstreeks over de eerste voorstelling heen. Later schraapte hij de eerste voorstelling 

af en/of bracht hij een of twee afdeklagen aan. Uit röntgenonderzoek is gebleken dat Van Gogh één 

 
Figuur 4: kleurencirkel uit Charles 

Blanc, Grammaire des Arts du 

Dessin. 
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doek soms wel drie of vier keer opnieuw gebruikte. Zo zit onder het schilderij Manden met aardappels 

(figuur 7) niet alleen een herder, maar ook een spinster ‘verstopt’ (figuur 8). 

 

  
 

Figuur 7: Vincent van Gogh, Manden met 
aardappels, 1885. 

 

Figuur 8: de röntgenfoto van 'Manden met 
aardappels' toont een onderliggend schilderij met 
een spinster (groene lijnen) en een ander 
onderliggend beeld van een herder (rode lijnen). 

 

In 1886 besloot Van Gogh naar Parijs te verhuizen. Aanvankelijk kon hij de kunst van de impressionisten 

die hij in Parijs zag, niet echt waarderen. Hij zag wel dat zijn schilderijen erg sober van kleur waren 

ten opzichte van deze moderne, met lichte kleurvlakken geschilderde werken. Van Gogh besloot zijn 

opleiding te vervolgen bij de historieschilder Fernand Cormon, die in zijn atelier beginnende 

kunstenaars opleidde. Tijdens de vier maanden die hij daar doorbracht, ontmoette Van Gogh veel 

andere kunstenaars, zoals Louis Anquetin, Emile Bernard en Henri de Toulouse-Lautrec. 

 

Verfgebruik 

In Parijs experimenteerde Van Gogh met de nieuwe schilderstijlen waarmee hij in aanraking kwam. In 

het begin schilderde hij met veel verf en een nadrukkelijke penseelstreek. In de eerste maanden van 

1887 verkende Van Gogh samen met Toulouse-Lautrec de mogelijkheden van de techniek peinture à 

l’essence. Daarbij wordt een sterk verdunde olieverf met een vrije schilderhand aangebracht op een 

transparant en mat verfoppervlak. Dat combineerden ze met de losse stippen en strepen (figuur 9) die 

ze zagen bij moderne Franse kunstenaars, pointillisten als Seurat en 

Signac. Rond mei 1887 veranderde Van Goghs stijl opnieuw. Hij 

keerde terug naar de stevige penseelstreek, maar behield de 

helderheid van kleur. 

 

Japanse prenten fascineerden Van Gogh. Hij legde er een 

verzameling van aan, waarvan hij er een aantal kopieerde. Ook nam 

hij nam stijlkenmerken over: een sterke nadruk op diagonalen, het 

werken met grote vlakken in één kleur en het afsnijden van de 

vormen aan de rand van de compositie.  

Na twee jaar in het drukke Parijs verlangde Van Gogh naar rust. Hij 

verhuisde daarom begin 1888 naar Arles in Zuid-Frankrijk. Van Gogh 

had grote plannen voor het ‘gele huis’ dat hij er huurde. Hij vroeg 

kunstenaar Paul Gauguin, die hij in Parijs ontmoet had, om bij hem 

te komen te wonen. Zo wilde hij een ‘Atelier van het Zuiden’ 

creëren, waar kunstenaars samen konden werken. 

 
 

Figuur 9: Vincent van Gogh, 
Gezicht vanuit Theo’s 
appartement,1887. 
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Verkleuring  

Van Gogh gebruikte verf, gemaakt met 

verschillende soorten pigment: organische 

pigmenten die al langer gebruikt werden, maar ook 

nieuw ontwikkelde synthetische organisch 

pigmenten. Sommige van deze soorten verf, vooral 

de rode geraniumlak, waren weinig kleurvast. Die 

zijn dan ook geheel of gedeeltelijk uit de 

schilderijen verdwenen, met grote gevolgen voor de 

kleurstelling. Paarse delen in een compositie zijn 

door verkleuring nu vaak blauw. Zo waren de nu 

blauwe muren in op het schilderij De slaapkamer 

(figuur 10) ooit paars 

Speciaal voor de komst van Gauguin maakte van 

Gogh een serie schilderijen van zonnebloemen 

(figuur 11). Toen Gauguin er eenmaal was, schilderden de twee kunstenaars samen en voerden hevige 

discussies over kunst. Van Gogh werd echter ziek, hij kreeg last van aanvallen waarbij hij in de war 

raakte. In december sneed Van Gogh tijdens een aanval een stukje van zijn linkeroor af. Gauguin 

vertrok spoorslags terug naar Parijs en Van Gogh werd opgenomen in het ziekenhuis. 

 

Na zijn ontslag uit het ziekenhuis liet Van Gogh zich vrijwillig opnemen in de psychiatrische inrichting 

van Saint-Rémy, waar hij een jaar zou doorbrengen. Kenmerkend voor zijn stijl in deze periode, is de 

nadruk op grote vormen die met zwierige, golvende penseelstreken zijn aangeduid, zoals in Korenveld 

met maaier (figuur 12). 

 

  
 

Figuur 11: Vincent van Gogh, 
Zonnebloemen, 1889. 

 

Figuur 12: Vincent van Gogh, Korenveld met maaier, 
1889. 

 

Ook schilderde hij veel kopieën naar prenten van kunstenaars die hij bewonderde. Terwijl Van Goghs 

verwachtingen voor de toekomst somber waren, bracht Theo in Parijs het werk van zijn broer onder de 

aandacht. Hij verkocht De rode wijngaard voor 400 francs. Het was een van de weinige keren dat Van 

Gogh geld verdiende met zijn schilderijen. 

 

Begin mei 1890 vertrok Van Gogh vanuit de psychiatrische inrichting naar Auvers-sur-Oise, een dorpje 

zo’n dertig kilometer van Parijs. Half juni begon hij aan een reeks doeken op een opmerkelijk, 

langgerekt formaat. In sommige doeken toonde hij een panoramisch landschap: ‘immense uitgestrekte 

korenvelden onder woeste luchten, en ik heb nadrukkelijk geprobeerd er triestheid, extreme 

 
Figuur 10: Vincent van Gogh, De slaapkamer, 1888. 
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eenzaamheid in uit te drukken.’ (figuur 13). In andere werken zoomde hij in op een detail, zoals in het 

werk dat waarschijnlijk zijn laatste schilderij is: Boomwortels (figuur 14). 

 

  
 

Figuur 13: Vincent van Gogh, Korenveld met kraaien, 
1890. 

 

Figuur 14: Vincent van Gogh, Boomwortels, 1890. 

 

Aan het einde van zijn leven voelde Van Gogh zich mislukt en zag hij de toekomst somber in. Zijn 

sombere gevoelens werden versterkt door de vrees dat Theo op termijn de financiële zorg voor hem 

niet meer zou kunnen dragen. Op 27 juli 1890 schoot hij zichzelf in de borst. Twee dagen later stierf 

hij aan zijn verwondingen in het bijzijn van Theo.  

Van Gogh liet ruim 800 schilderijen en ruim 1000 tekeningen na, allemaal gemaakt in een periode van 

slechts tien jaar. 

Het kunstenaarschap was hem niet komen aanwaaien: het waren tien jaren van hard werken, oefenen 

en experimenteren.  

 
Figuur 15: onderzoek naar verfmonsters bij de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed, foto © René Gerritsen Amsterdam. 
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3 Een echte Van Gogh 

3.1 Inleiding 

In de eerste twee hoofdstukken zijn we meer te weten gekomen over Van Gogh, zijn leven en zijn 

schilderijen. In deze module nemen we Van Gogh onder de loep. We gaan kijken naar zijn 

kleurgebruik. Welke verf gebruikte hij? En we gaan deze verf ook zelf maken. We komen erachter hoe 

we kunnen weten of het een echte Van Gogh is. Met al deze kennis gaan we zelf een Van Gogh maken.  

Hoe gaan we dat aanpakken? 

De klas wordt in teams verdeeld. Elk team gaat één schilderij verder onderzoeken. De resultaten van 

het onderzoek worden aan de klas gepresenteerd en vervolgens maakt de klas een keuze voor het 

schilderij dat de hele klas gaat namaken. Van het gekozen schilderij gaat elk team een deel namaken. 

Dat gebeurt met de kennis die je opdoet tijdens deze module. Dat betekent dat je tijdens elke les aan 

je theorie werkt, maar ook aan jullie deel van het schilderij. Aan het eind van de module worden de 

losse delen van het schilderij bij elkaar gevoegd en is daar jullie echte Van Gogh. 

 

3.2 Het eerste onderzoek 

Elk team gaat één schilderij onderzoeken.  

Over de schilderijen van Van Gogh is veel informatie bekend. Ga voor jullie schilderij op zoek naar 

antwoorden op de volgende vragen:  

 Wat stelt het schilderij voor?  

 Welke kleuren zitten in het schilderij? 

 Wanneer is het gemaakt? 

 Waar is het geschilderd?  

 Wat heeft Van Gogh er zelf over geschreven?  

 Zijn er nog andere bijzonderheden over het schilderij?  

 Waarom heeft hij het geschilderd? 

 

Bronnen die je kunt gebruiken: 

 brievensite:  URL1  

 museumsite:  URL2  

 onderzoeksite:  URL3  

 

De informatie die jullie hebben verzameld moet in een korte, maar wel overtuigende presentatie 

(duur: maximaal 3 minuten) gepresenteerd worden. 

Het gaat erom de andere leerlingen te 'overtuigen' van jullie schilderij. Zorg voor goede relevante 

informatie, waardoor ze voor jullie schilderij kiezen.  
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3.3 Het schilderij 

Uit deze schilderijen mag je kiezen: 

 
Vincent van Gogh, De zoeaaf, 1888 

 
Vincent van Gogh, Zelfportret als schilder, 1887-1888 

 
Vincent van Gogh, Het gele huis, 1888 

 
De slaapkamer, Vincent van Gogh, 1888 

 
Vincent van Gogh, Vissersboten bij Les 

Saintes-Maries-de-la-Mer, 1888. 

 
Vincent van Gogh, Gezicht vanuit Theo's 

appartement, 1887  

 
Vincent van Gogh, Landschap bij 

avondschemering, 1890  

 
Vincent van Gogh, Korenveld met kraaien, 1890  
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3.4 Aan het werk als Van Gogh 

Het schilderij dat uiteindelijk wordt gekozen, zal door de klas worden nageschilderd.  

Benodigde materialen: 

 opgespannen doek 

 kwasten 

 verf wordt voor een deel door jullie zelf gemaakt. 

 

Als je een kant-en-klaar opgespannen doek gebruikt, kun je meteen beginnen met het aanbrengen van 

de tekening. Span je zelf een schilderij op, dan moet het doek eerst nog bewerkt worden met gesso 

(een soort grondverf, zie Docentenhandleiding, begin hoofdstuk 4, blz. 13). Als deze droog is, kun je 

beginnen met de tekening. 

 

In hoofdstuk 5 ga je zelf pigmenten en verf maken. Gebruik deze verf in je schilderij. Voor sommige 

verfkleuren gebruik je kant-en-klare acrylverf of olieverf uit een tube, bijvoorbeeld voor gele verf, 

want de gele verf die van Van Gogh gebruikte is giftig. Bedenk ook dat olieverf niet goed houdt op 

acrylverf. 

Niet alle kleuren verf die je maakt zijn precies zoals in het schilderij. Daarvoor zul je dus moeten 

mengen. Of met de klas moeten afspreken dat de kleur mag afwijken. Let op: bij het schilderen met 

olieverf moet rekening worden gehouden met een droogtijd van circa twee dagen per laag.  

 

Tijdens het maken van het schilderij pas je per les de kennis toe die je in de les hebt opgedaan. Van 

dit proces maak je een logboek. Leg daarin alle stappen vast. Je mag daar natuurlijk foto's aan 

toevoegen. Vermeld in het logboek: 

 welke stap je neemt en waarom je deze stap hebt genomen 

 welke informatie uit de les je hiervoor hebt gebruikt. 

 

Het proces in schema: 

actie paragraaf practicum 

groepsindeling 3.1  

verdiepen in schilderij 3.1  

presenteren van de schilderijen + keuze van het 

schilderij 3.1 

 

start eigen schilderij: tekenen    

spieraam, doek spannen (optioneel) 

maken ondergrond (vraag aan je docent) 

Bijlage spieraam 

(DHL blz 38) 

 

grondverf aanbrengen 3.4  

pigment maken 5.1  10. geraniumlak 

pigment maken 5.1  18. Pruisisch blauw 

pigment maken 5.1  19. kobaltblauw 

pigment maken Bijlage 6 verdigris 

pigment maken Bijlage 6 malachietgroen 

pigment maken Bijlage 6 bariumwit 

verf maken     25. olieverf maken 

schilderen 3.4  

schilderij samenvoegen    

logboek afmaken     

  



Leerlingenmodule Van Gogh Onder de Loep  nlt5-h026  17 

 

4 Oog voor Van Gogh 

Hoofdstukvragen 

 Hoe is het oog opgebouwd? 

 Hoe is het netvlies opgebouwd?  

 Hoe werken de staafjes en de kegeltjes? 

 Wat is de gele vlek en waar vind je deze? 

 Wat is de blinde vlek? 

 Hoe ontstaan nabeelden? 

 Wat is simultaancontrast? 

 Hoe kun je kleuren waarnemen? 

 Waarom heeft het gebruik van complementaire kleuren zo’n sterk visueel effect?  

 Welke kleuren ontstaan bij het mengen van kleuren? 

 

4.1 Inleiding 

Kleuren zijn belangrijk in de schilderijen van Van Gogh. Hij gebruikte bewust bepaalde 

kleurencombinaties voor sterke contrasten. Wij weten dit onder andere omdat veel brieven die hij naar 

zijn broer Theo stuurde bewaard zijn gebleven. Hieronder lees je wat hij schreef over het schilderij De 

zoeaaf, een portret dat hij maakte van een soldaat. 

 

 

 

‘Ik heb eindelijk een model – een zoeaaf – het is een 

jongen met een klein gezicht, een stierennek, de blik 

van een tijger, en ik ben begonnen met een portret en 

daarna met nog een. De buste die ik van hem heb 

geschilderd, was vreselijk hard. In een uniform van het 

blauw van blauw geëmailleerde pannen, met vaal 

oranjerode passementen met twee citroengele sterren 

op de borst, een gewoon blauw en heel moeilijk te 

maken.  

De katachtige, sterk gebruinde kop met vuurrode muts 

heb ik tegen een groen geverfde deur en een oranje 

bakstenen muur gezet. Het is dus een rauwe combinatie 

van niet bij elkaar passende tonen, niet gemakkelijk uit 

te voeren.’   

 

Van Gogh in een brief aan zijn broer Theo,  

Arles, 21 juni 1888  

 

 

Van Gogh dacht dus goed na over de effecten die kleuren kunnen hebben. Maar hoe komt het dat wij 

kleuren zien? Welke onderdelen van het oog zijn daarvoor verantwoordelijk? 

 

Als introductie op dit hoofdstuk ga je kijken naar een presentatie over contrasten van het Van Gogh 

Museum, deze kun je vinden op URL4. Je hoort van je docent hoe jullie deze presentatie gaan 

bekijken! 

 
Figuur 16: Vincent van Gogh, De zoeaaf, 

1888. 
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Een stukje uit een brief van Van Gogh aan zijn broer Theo: 

‘Kleur drukt uit zichzelf iets uit, dat kan men niet missen, daar moet men gebruik van maken. Wat 

mooi doet, werkelijk mooi – is ook juist.’ 

Vincent aan zijn broer Theo, 28 oktober 1885 

 

Als je kijkt naar een schilderij van Van Gogh, zie je niet alleen het plaatje zelf, maar ook de 

verfstreken en de kleuren die hij heeft gebruikt. Over vrijwel alles heeft hij nagedacht. Bijvoorbeeld 

over: hoe de kleuren te gebruiken, hoe het penseel te gebruiken, ...  

 

Dit hoofdstuk bestaat uit vier onderdelen. Drie van deze onderdelen ga je in je team onderling 

verdelen zodat niet iedereen alle onderdelen hoeft te doen. Je moet wel alles aan je teamleden 

kunnen uitleggen. Het vierde onderdeel doet iedereen, dat is het onderdeel ‘schilderen met 

complementaire kleuren’.  

Ga met je team nu eerst een werkverdeling maken.  

 Wie bestudeert wat? Vul de tabel in figuur 17 in. 

 

 
4.2 anatomie 

oog 
4.3 netvlies 

4.4 complementaire 

kleuren 

4.5 schilderen met 

complementaire 

kleuren 

Wie?    allemaal 

Wie?    allemaal 

Wie?    allemaal 

 

Figuur 17: tabel werkverdeling hoofdstuk 4. 

 

 Aan het werk:  

Ieder lid van het team gaat informatie verzamelen over zijn onderwerp (zoals in bovenstaande 

tabel). Je gaat met deze informatie een mindmap maken waarin je laat zien wat je hebt geleerd 

én wat het belang hiervan is op het kunnen zien van het schilderij.  

 Elk onderdeel bestaat uit: een tekst lezen, filmpjes kijken, een practicum doen en een opdracht 

maken. Dit verwerk je in je mindmap. Tip: Maak van ieder filmpje een plaatje (of foto) en leg het 

belangrijkste uit het filmpje uit. Van elk practicum maak je een fotoverslag, zodat je makkelijker 

aan je teamgenoten kunt uitleggen wat je hebt gedaan. 

 Als laatste: maak met je team een poster op A2-formaat waarbij de drie delen samen antwoord 

geven op de vragen:  

 Hoe werkt het oog? 

 Hoe kunnen wij kleuren zien? 

 Waarom heeft het gebruik van complementaire kleuren zo’n sterk visueel effect?  

 Wat betekent dit voor jullie stukje schilderij? 

 

Let op: vergeet paragraaf 4.5 ‘Schilderen met complementaire kleuren’ niet!! 
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4.2 Anatomie van het oog  

Het oog (figuur 18) bestaat uit de oogbol en de omliggende structuren (oogspieren, oogleden, 

traanklieren en traanbuisjes). De oogbol heeft een redelijk harde witte schil, de harde oogrok. Op de 

plaats waar je er doorheen kijkt is de harde oogrok kleurloos, dit wordt het hoornvlies genoemd. 

Achter het hoornvlies bevinden zich de iris en de ooglens. De iris kan verschillende kleuren hebben: 

blauw, bruin, grijs of groen. Achter de iris bevindt zich de ooglens. Achter de lens bevinden zich het 

glasachtig lichaam en het netvlies. 

  
 

Figuur 18: lengtedoorsnede van het oog 
(schematisch). Bron: NLT-module ‘Kijken en zien’. 

 

Figuur 19: het verloop van de zenuwbanen. 
Bron : NLT-module ‘Kijken en zien’. 

 

Lens en glasachtig lichaam 

In het oog zit een lenzenstel, een diafragma en een lichtgevoelige filmplaat (zoals in een fotocamera). 

Het oog heeft twee lenzen: het hoornvlies en de eigenlijke lens, de ooglens. Tussen deze twee lenzen 

bevindt zich het diafragma: de iris. Aan de binnenkant van de oogbol ligt de gevoelige filmplaat: het 

netvlies. Dit lenzenstelsel zorgt ervoor dat op het netvlies een scherpe afbeelding komt. Tussen de 

ooglens en het netvlies ligt het glasachtig lichaam, dit is een geleiachtige vloeistof en is omgeven 

door een dun vlies 

De functie van het glasachtig lichaam is dat het oog zijn ronde vorm behoudt. Wanneer de oogbol geen 

ronde vorm heeft, ontstaan er vervormingen in het beeld. Dit komt doordat de lichtinval dan niet op de 

juiste wijze wordt gebroken. 

 

Iris en pupil 

Om te kunnen zien heb je licht nodig.  

De iris kan de hoeveelheid licht die het oog binnenkomt regelen met behulp van kringspieren in de iris. 

De pupil is een opening in de iris. Als er fel licht op het oog valt, trekken de kringspieren samen: de 

pupil wordt nauw en de hoeveelheid licht dat je oog binnenkomt is gering. Het bedienen van de pupil 

werkt, net als het accommoderen van de lens, via reflexen. 

Chiasma opticum  

Dat je de verfstreken op een schilderij en de dikte van de lijst kunt waarnemen, komt omdat je met 

het tweede oog een iets ander beeld krijgt dan met het eerste. Met twee ogen kun je diepte zien. Als 

je goed naar figuur 19 kijkt zie je dat de oogzenuwen die aan de neuskant van beide ogen ontspringen, 

kruisen voordat er informatie naar de hersenen gaat. Dit kruispunt heet het chiasma opticum. In Het 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oogbol
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ooglens
https://oogfonds.nl/alles-over-ogen/anatomie-oog/netvlies/
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chiasma opticum wordt de helft van de informatie uit het linkeroog naar de linkerhersenhelft gestuurd 

(niet gekruist), de andere helft wordt naar de rechterhersenhelft gestuurd (gekruist). Dit geldt ook 

voor het rechteroog. Elke hersenhelft ontvangt zo halve beelden uit beide ogen. Omdat beide ogen een 

object vanuit een iets ander perspectief zien, ontstaat er een klein verschil tussen wat je linker – en 

rechter oog zien. Deze informatie gebruiken de hersenen om een inschatting van de diepte te maken. 

Zo kun je dus diepte zien, en daardoor kun je de klodders verf en de randen van een schilderij zien.  

 

Bekijk de volgende filmpjes, deze kun je vinden op URL5 en verwerk ze in de mindmap: 

 film 1 ‘Het klokhuis kleurenblind’ (herhalen onderbouwstof)   

 film 2 ‘Het klokhuis werking oog’ (herhalen anatomie van het oog) 

 film 3 ‘JOT oog’ (onderdelen van het oog). 

1. Practicum: anatomie van het oog 

Je ogen gebruik je dagelijks. Ook om schilderijen te kunnen zien, heb je je ogen nodig. 

Een oog zit ingewikkeld in elkaar. Aan de buitenkant zie je maar een paar onderdelen van het oog. Als 

je het oog beter wilt bekijken, moet je ook de andere onderdelen kunnen zien. In dit practicum ga je 

het oog van een zoogdier van dichtbij bekijken om de onderdelen beter te kunnen zien en om de 

functies beter te kunnen begrijpen. Voer dit practicum uit en beantwoord de vragen.  

Materiaal  

 oog van een zoogdier 

 scalpel  

 schaartje 

 pincet 

 sonde 

 brandend kaarsje (optioneel) 

 snijplankje 

 petrischaaltje. 

Uitvoering  

De ogen die we bij de slager halen, (zie DHL blz. 13) hebben vaak een wit uitsteeksel aan de 

achterkant (oogzenuw) en een witte, vettige laag (vet). Soms zit er ook nog wat bindweefsel en 

spieren aan. Verwijder dit vet en bindweefsel eerst, met behulp van een schaartje. Zorg dat je de 

oogzenuw laat zitten.  

 

1. Begin met het oog goed aan de buitenkant te bekijken. 

2. Maak een tekening van het oog en benoem de vijf gevraagde onderdelen van vraag a hieronder.  

3. Snijd met het scalpel voorzichtig een vierkantje van 1 cm2 uit de oogrok ter hoogte van de optische 

as naast de oogzenuw.  

Als de ogen vers zijn, dus nog niet troebel, doe dan stap 4. Ga anders verder met stap 5 en sla vraag b 

over. 

4. Kijk door het gat naar een brandende kaars (of naar buiten).  

5. Maak vanaf het gat voorzichtig naar twee kanten een snede tot aan het hoornvlies. 

6. Draai het oog om boven het petrischaaltje en trek de beide ooghelften voorzichtig uit elkaar, 

terwijl je voorzichtig op het hoornvlies drukt. De lens met de lensbandjes en het glasachtig 

lichaam vallen nu in het schaaltje. Leg het schaaltje op een papiertje met tekst.  

7. Maak een tekening van de lensbandjes, het glasachtig lichaam en de lens. 

8. Bekijk de binnenkant van het oog.  

9. Zoek de blinde vlek.  



Leerlingenmodule Van Gogh Onder de Loep  nlt5-h026  21 

 

Vragen bij practicum 1 

a. Geef minstens vijf onderdelen van het oog, mét hun functies.  

Vraag b alleen beantwoorden als je stap 4 hebt gedaan. 

b. Wat neem je waar bij stap 4? Verklaar je waarneming. 

c. Wat neem je waar bij stap 6 als je naar de letters kijkt door de lens van het oog? 

d. Noem twee functies van het glasachtig lichaam. 

e. Wat is de functie van de lensbandjes? 

f. Tegen welk onderdeel van het oog kijk je aan bij stap 8? 

g. Waar zit de blinde vlek? 

h. Beschrijf wat er gebeurt als er beelden op de blinde vlek vallen. 

 

 
Figuur 20: De zoeaaf.  

 

2. Opdracht 

Bekijk figuur 20, de twee gele pijlen zijn twee lichtstralen van de zon. 

a. In welke kleur worden de lichtstralen gereflecteerd naar het oog?  

b. Geef met pijlen (in de goede kleur), vanaf het schilderij naar het rechterplaatje, aan waar de 

lichtstralen op het netvlies een beeld vormen (in de goede kleur). En teken (in de goede kleur) in 

het rechter plaatje hoe deze gekleurde stralen naar de hersenen gezonden worden.  

Tot slot 

Verwerk je opgedane kennis in je mindmap en beantwoord de vraag: ’Hoe werkt het oog?’. 

 

4.3 Kleur waarnemen 

Het netvlies is een soort beeldscherm waarop het beeld wordt geprojecteerd. Het bestaat uit twee 

lagen (zie figuur 21): 

 De pigmentlaag. Deze laag bevat pigmentcellen met uitlopers die gevuld zijn met zwarte 

pigmentkorrels. De pigmentkorrels beschermen de zintuigcellen tegen te hoge lichtintensiteiten.  

 De zintuigzenuwlaag: Deze laag bevat per oog meer dan honderd miljoen zintuig- en zenuwcellen. 

De lichtgevoelige zintuigcellen zijn de staafjes en kegeltjes en worden ook wel fotoreceptoren 

genoemd. 
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Figuur 21: opbouw van het netvlies. Bron: NLT-module ‘Kijken en zien’. 

 

Staafjes en kegeltjes 

Het netvlies bevat veel meer staafjes dan kegeltjes (respectievelijk 120 miljoen en 5 miljoen). De 

meeste staafjes bevinden zich aan de randen van het netvlies (zie figuur 21). Naar het centrum van 

het netvlies toe neemt hun aantal sterk af. Staafjes werken vooral bij lage lichtintensiteiten en doen 

niets bij fel licht. Er worden alleen contrastverschillen (grijstinten) waargenomen. De staafjes spelen 

een belangrijke rol bij het opmerken van bewegingen, waarna de kegeltjes worden ingezet voor een 

nauwkeurigere waarneming van datgene wat beweegt.  

De kegeltjes bevinden zich meer in het centrum van het netvlies (zie figuur 21). Recht achter de pupil 

bevat het netvlies zelfs alleen maar kegeltjes; deze plaats heet de ‘gele vlek’. Kegeltjes werken 

alleen bij voldoende licht. Bij weinig licht zie je dus weinig tot geen kleur.  

 

In figuur 21 zie je dat kegeltjes een één op één aansluiting hebben op de zenuwcellen. Daarmee wordt 

bereikt dat kegeltjes het waarnemen van veel details mogelijk maken. 

Staafjes daarentegen zijn met meerdere geschakeld op één zenuwcel. Door deze schakeling ontstaat er 

een signaalversterking. Hierdoor kun je bij een lage lichtintensiteit beter zien met staafjes dan met 

kegeltjes. Voor het zien van details werkt deze schakeling niet zo goed, maar daarvoor hebben we 

onze kegeltjes. 

Op de plaats waar de verzamelde uitlopers van de zenuwcellen dwars door het netvlies heen lopen 

ontbreken de zintuigcellen. Deze plaats wordt de blinde vlek genoemd en zit aan de neuszijde van het 

netvlies. 

 

Kleuren onderscheiden 

Kegeltjes bevatten verschillende kleurpigmenten en zijn daardoor gevoelig voor verschillende 

golflengten (zie bijlage 2) van het licht. Hierdoor kunnen we kleuren onderscheiden. Er zijn drie type 

kegeltjes, elk met een gevoeligheid voor een aantal golflengten. Deze golflengten komen ongeveer 

overeen met de kleuren blauw, groen en rood (zie figuur 22). We noemen ze ook wel de S-, M- en L-

type kegeltjes. Dit komt van resp. short, middle en long wavelength.  

De kleur die je waarneemt, wordt bepaald door de verhoudingen van de activatieniveaus van de 

verschillende type kegeltjes. Als de drie typen kegeltjes tegelijkertijd evenveel worden geactiveerd 

dan neem je dit waar als wit licht.  
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In figuur 22 zie je hoe je met de drie typen kegeltjes alle kleuren kunt zien. In de grafiek is te zien hoe 

je oranje waarneemt. Je ziet dat de rode kegeltjes een licht-stimulus hebben gekregen van 75%. De 

groene kegeltjes hebben een 13% stimulus gekregen. Wij zien dan oranje met een golflengte van 610 

nm.  

 

Bekijk de volgende filmpjes op URL5: 

 film 4 ‘How we see color’ 

 film 5 ‘Blind en toch zien’. 

 

3. Practicum: kleur waarnemen 

Doel 

Kegeltjes en staafjes hebben verschillen in gevoeligheid. Dit kun je goed bekijken door te onderzoeken 

hoe snel je een bepaalde kleur herkent. Verder liggen de kegeltjes en staafjes niet gelijk verdeeld over 

het netvlies, door te onderzoeken onder welke kijkhoek je een bepaalde kleur kunt waarnemen, kun je 

onderzoeken waar de kegeltjes gevoelig voor rood groen of blauw liggen. 

Waar liggen de kegeltjes en staafjes in jouw ogen? 

 

Achtergrondinformatie kun je vinden op URL6 en URL7. 

Materiaal 

 Een grote halfronde gradenboog (groot; lenen bij wiskunde). 

 Vier kaarten met een effen kleur rood, groen, geel en blauw. De achterkant wit of zwart. 

 Een teamgenoot. 

Uitvoering 

Het aantal kegeltjes en staafjes is niet gelijk verdeeld over het netvlies, in het eerste deel van dit 

experiment zul je (ongeveer) de verdeling van de kegeltjes en staafjes onderzoeken. In het tweede 

deel van dit experiment ga je bekijken hoe de kegeltjes (ongeveer) over het netvlies verdeeld liggen.  

 Leg een grote halfronde gradenboog op een tafel en leg je kin op de “x” (zie figuur 23). Zet een 

potlood op het 0°punt van de gradenboog. 

 
Figuur 22: percentage lichtabsorptie van de verschillende typen 

kegeltjes bij verschillende golflengten. 
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Figuur 23: halfronde gradenboog. 

 

 Laat je teamgenoot de kleurkaarten schudden! (Houd de kleur nog even bedekt.) 

 Je teamgenoot houdt de achterkant van de kaart op de 0°van de gradenboog en schuift hem 

langzaam naar de 90° langs de rand van de gradenboog. 

 Jij houdt je ogen vast op het potlood!! Zeg wanneer je de kaart niet meer kunt zien. Let op: jij 

mag je ogen alleen op het potlood richten!! 

 Laat je teamgenoot opschrijven wanneer jij de kaart niet meer ziet. 

 Nu draait je teamgenoot de kaart om, en schuift de kaart van 90° naar de 0° over de rand van de 

gradenboog.  

 Jij roept als je zeker weet dat je de juiste kleur waarneemt. 

Let op: soms zie jij een andere kleur dan dat de kaart is, daarom gaat je partner door met schuiven 

totdat jij de juiste kleur roept! 

 Als je de juiste kleur hebt herkent, dan schrijft je teamgenoot de kleur op met het aantal graden 

erbij waar jij het waarnam. 

 Herhaal dit experiment totdat je de tabel in figuur 24 hebt ingevuld met de juiste data! 

 

Herkennen 

kaart 

Rode kaart Groene kaart Blauwe kaart Gele kaart 

links rechts links rechts links rechts links rechts links rechts 

          

          

          

          

Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 

          

Figuur 24: tabel met data kleurwaarneming. 

 

 Gebruik een potlood, teken in de as in figuur 25 de gemiddelde waarden waarbij jij de 

witte/zwarte kaart nog net zag. 

 Gebruik een kleurpotlood voor de kleuren rood, groen, blauw en geel om ook daarvan de 

gemiddelde waarde in te tekenen op de as in figuur 25. 

  



Leerlingenmodule Van Gogh Onder de Loep  nlt5-h026  25 

 

links rechts 

 
Figuur 25: as met graden kleurwaarneming. 

Opdrachten bij practicum 3 

a. Welk fotoreceptortype is het meest gevoelig in deze test? (Let op: kegeltjes zijn pas actief als je 

kleur herkent.) 

Tussen de lijnen die jij hebt getekend voor iedere kleur, is het gebied waar jij kleur kunt herkennen. 

(Nou ja op deze as dan!) Dat is het gebied waar de kegeltjes liggen die reageren op deze kleuren. 

b. Welke kleur heeft de kleinste kijkhoek? 

c. Welke kleur heeft de grootste kijkhoek? 

Om te controleren van wat je net hebt gedaan: Neem de kleurkaart met de kleinste kijkhoek, plaats 

hem op de 90°, en beweeg hem naar de 0°. Als de kleur verdwijnt, stop en noteer de hoek. 

d. Is de kijkhoek nu groter of kleiner dan bij de vorige meting? 

e. Als hij is veranderd, wat zou daarvan de oorzaak kunnen zijn? 

 

4. Opdracht 

a. Bekijk de grafiek van figuur 26. Wat is de staafjesdichtheid 20 graden rechts van de gele vlek? En 

de kegeltjesdichtheid 20 graden links van de gele vlek? 

  
 

Figuur 26: dichtheid staafjes en kegeltjes. Naar Østenberg, 1935. 
 

 

Figuur 27: bloeiende pruimenboomgaard. 

Naar Hiroshige, 1887.  

 

b. Bekijk de grafiek van figuur 22. Voor welke golflengte is het blauwe kegeltje het meest 

lichtgevoelig? Voor welke golflengte het rode kegeltje? En voor welke golflengte het groene 

kegeltje? 

c. Bepaal voor de Bloeiende pruimenboomgaard: naar Hiroshige (figuur 27) met welke kegeltjes 

bepaalde kleuren worden waargenomen. Gebruik daarvoor de grafiek uit figuur 22 en de tabel in 

figuur 28. Bekijk de grafiek en noteer in de tabel voor welk percentage van welke kegeltjes actief 

zijn. 
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Kleur 

Kegel 

rood 

% 

Kegel 

groen 

% 

Kegel 

blauw 

% 

Oranje lijst    

Rode lucht    

Blauwe bomen    

Gele lucht    

Figuur 28: tabel met percentages actieve kegeltjes. 

 

d. Bij welke kleuren in het schilderij zijn meerdere kegeltjes actief? 

Tot slot 

Verwerk je kennis in een mindmap en geef antwoord op de vraag: ‘Hoe kunnen wij kleuren zien?’ 

 

4.4 Complementaire kleuren  

Van modderkleuren naar helder en licht (URL4).  

Zeg je ‘Vincent van Gogh’, dan denk je aan felle, heldere kleuren. Maar zijn kleuren zijn niet altijd zo 

fel en helder geweest. Wie Van Gogh’s eerste schilderijen vergelijkt met zijn latere meesterwerken 

ziet hoe zijn palet na een lange zoektocht veranderde van donkere naar lichte kleuren. Vergelijk figuur 

29 en 30 maar eens. 

  
 

Figuur 29: Vincent van Gogh, Spoelwiel, 
1885. 

 

Figuur 30: Vincent van 

Gogh, Zonnebloemen, 

1889. 

 

Ga naar URL5 en bekijk de volgende filmpjes:  

 film 6 ‘Vincent van Goghs Sunflowers’ 

 film 7 ‘Vincent’ (het effect van kleur) 

 film 8 ‘Actor Jeroen Krabbe’ (de mening van Jeroen Krabbé). 

 

Mensen kunnen drie eigenschappen van kleuren onderscheiden:  

 De tint, dit zijn de elementaire kleurnamen. Deze kun je beschrijven als “de kleuren van de 

regenboog”: (violet, blauw, groen, geel, oranje, rood, zie figuur 32 ). 

 De verzadiging, deze bepaalt de hevigheid van een kleurtint. Deze beschrijft de puurheid van de 

kleur, dus hoe weinig wit erin zit. Hoe meer wit, hoe minder verzadigd. 



Leerlingenmodule Van Gogh Onder de Loep  nlt5-h026  27 

 

 De helderheid (licht-donker), deze beschrijft de ‘donkerte’ van een kleur. Lichtgroen lijkt 

helderder dan donkergroen.   

‘Kleur’ wordt beschreven door deze drie eigenschappen én contrast. Contrast is het verschil tussen 

lichte en donkere elementen. Tussen zwart en wit is het contrast groot, tussen verschillende tinten 

grijs is het contrast klein. 

 

De kleurentheorie met de drie typen kegeltjes verklaart veel over hoe wij kleuren waarnemen. Er 

speelt echter ook nog een andere factor een rol bij het waarnemen van kleuren: complementaire 

kleuren. Dit zijn kleuren die tegenover elkaar staan in de kleurencirkel (figuur 31). Bijvoorbeeld rood 

en groen. 

De kleurencirkel die Van Gogh gebruikte, was er een voor verf, dit is de kleurencirkel van Charles Blanc 

(figuur 31). Vincent zag deze in het boek Grammaire des arts du dessin, architecture, sculpture, 

peinture van Charles Blanc.  

 

  
 

Figuur 31: Charles Blanc’s (1867) 
complementaire kleurencirkel. 

 

Figuur 32: kleurencirkel van 
licht. Bron: Wikipedia. 

 

Er bestaan echter nog een andere kleurencirkels, een voorbeeld zie je in figuur 32. De kleurencirkel 

van figuur 32 wordt in de natuurkunde gebruikt. Daar zijn de primaire kleuren magenta, geel en cyaan. 

Je kan goed zien dat er andere kleuren tegenover elkaar staat. In deze module gebruiken we de  

kleurcirkel van Charles Blanc, omdat Van Gogh ook hier steeds naar verwijst. 

 

Kleuren mengen 

Er bestaan verschillende systemen om kleur te mengen. Additieve en subtractieve kleurmenging: 

kleuren mengen met respectievelijk licht en verf (zie figuur 33). Beide geven een ander resultaat.  

 Additieve kleurmenging (kleurmenging van licht). 

Dit zie je in de beeldscherm- en theatertechniek. In afbeelding 32 zie je dat de primaire kleuren 

rood, blauw en groen zijn.  

 

De term additief komt van optellen, wat bij deze vorm van kleurmenging gebeurt. We beginnen 

zonder licht (zwart), en tellen daar licht met bepaalde kleuren bij op.  

In dit systeem is de mengkleur altijd lichter dan de lichtste bronkleur. Het resultaat is dus een 

optelling van de verschillende kleuren. Wit licht bestaat uit alle kleuren van de regenboog. 

 Subtractieve kleurmenging (kleurmenging van verf). 

Dit zie je in de schilderkunst. Zoals je in afbeelding 31 kan zien zijn de primaire kleuren rood, 

blauw en geel.  

De term subtractief komt van onttrekken. De mengkleuren ontstaan door lichtenergie te 

onttrekken: één of meerdere kleuren worden uit het opvallende licht geabsorbeerd. Bij deze 

menging wordt steeds minder licht teruggekaatst, de mengkleur is dan ook altijd donkerder dan de 

donkerste bronkleur.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwart_(kleurenleer)
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Additieve kleurmenging en subtractieve kleurmenging zijn dus tegengesteld aan elkaar.  

 

 
 

Simultaancontrast 

Een schilderij is een mengeling van vele verschillende kleuren naast elkaar. De waarneming van een 

kleur is afhankelijk van de kleuren eromheen. Kijk maar eens naar figuur 34. De vlakken A en B hebben 

dezelfde kleur, maar door de omringende vlakken is dat moeilijk te geloven. In plaatje 34b zie je dat 

ze inderdaad dezelfde kleur hebben. Dit effect wordt simultaan(= gelijktijdig)contrast genoemd: het 

verschijnsel dat dezelfde kleur verschillende soorten kleurschakeringen kan tonen, afhankelijk van de 

kleuren eromheen. 

 
 

Simultaancontrast is het meest intens als de twee kleuren complementair aan elkaar zijn.  

Complementaire kleuren zijn paren van kleuren, deze paren staan tegenover elkaar op een 

kleurencirkel: zoals te zien in de kleurencirkel van Charles Blanc die Van Gogh gebruikte voor zijn 

schilderijen. Dit effect gebruikte Van Gogh graag omdat de kleuren van zijn schilderij dan sterker 

werden, zie ook het filmpje over optische illusies op URL8. 

 

Nabeelden  

Dat rood en groen complementaire kleuren zijn, kan gezien worden in het fenomeen van 

kleurnabeelden. 

Uit het feit dat je na het staren naar een gekleurd object, op een wit vel kleuren ziet, hebben 

wetenschappers het volgende geconcludeerd: Op weg naar de hersenen worden de signalen van de 

kegeltjes gehercodeerd in drie kanalen met opponente (=tegengestelde) processen. Eén kanaal is 

verantwoordelijk voor de gewaarwording van rood en groen, waardoor deze kleuren dus ook nooit 

 
Figuur 33: verschillende manieren om kleuren te mengen.  

© Vakgroep Fysica van de Mens, Universiteit Utrecht. 

 
a b 

Figuur 34: simultaancontrast. Bron: Kennislink. 
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samen gezien kunnen worden (zie figuur 36). Het is of de een of de ander! Een tweede kanaal is 

verantwoordelijk voor geel en blauw en een derde kanaal voor zwart en wit.  

Maar met bewegingen kan het ook. Ga naar URL5 en bekijk film 15 ‘Van Gogh onder de loep after 

image’. 

 

De verklaring voor kleurnabeelden 

Als je gedurende een minuut of zo naar een groen oppervlak kijkt, wordt de groene component van het 

rood-groene proces uitgeput. De rode component blijft ongewijzigd, want hij wordt niet gestimuleerd. 

Als je je ogen vervolgens op een wit oppervlak richt, zullen de beide componenten van het rood-groene 

systeem gestimuleerd worden, want wit stimuleert namelijk alles! Maar omdat het groene is afgemat, 

kan het niet even sterk reageren als het rode systeem en zal de balans van het opponente paar 

overhellen naar het rood, zodat je een rood nabeeld krijgt.  

5. Practicum: nabeelden of afterimage  

Hoewel de drie-kleurentheorie veel verklaart van de kleurperceptie, zijn er een aantal fenomenen die 

erop wijzen dat nog een tweede factor, naast de drie type receptoren een rol speelt bij 

kleurwaarneming. Een van deze fenomenen is het feit dat in de menselijke ervaring rood en groen 

complementaire kleuren zijn, evenals blauw en geel, en wit en zwart. We kunnen zeggen dat een 

voorwerp roodachtig blauw is, maar niet dat het een geelachtig blauw is. Geel en blauw lijken elkaar 

uit te sluiten. Hetzelfde geldt voor rood en groen. 

 

        
 

 

Figuur 35: gekleurde afbeelding en wit blok. 

Opdrachten bij practicum 5 

a. Kijk of staar 20 tellen naar de gekleurde afbeelding in figuur 35. Kijk vervolgens naar een witte 

achtergrond. Teken in het witte blok ernaast, met de juiste kleuren, wat je dan ziet. 

In figuur 36 zie je een grafiek van het geel-blauwkanaal en het rood-groenkanaal. 

b. Hoe verklaar je dat je óf blauw óf geel ziet? 

c. Welke kegeltjes geven bij geel licht een signaal (zie figuur 22)?   

d. Bekijk figuur 36. Hoe verklaar je dat je groen ziet nadat je naar rood hebt gekeken?  
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Figuur 36: grafiek met twee kanalen. 

 

e. Benoem de kleurenparen die je ziet. Gebruik daarvoor figuur 31, de kleurencirkel van Charles 

Blanc.  

f. Kijk naar de beide schilderijen in figuur 37 en figuur 38. Waar zie jij dat Van Gogh de kleurencirkel 

heeft gebruikt om zo de kijker het simultaancontrast te laten ervaren? 

 

 

  
 

Figuur 37: Vincent van Gogh, 
Caféterras bij nacht, 1888, 
Kröller Müller Museum. 

 

Figuur 38: Vincent van Gogh, Het Nachtcafé, 1888, 
Yale University Art Gallery, New Haven. 

 

 

g. Staar 20 seconden naar de afbeelding in figuur 39. Kijk vervolgens naar een witte achtergrond. Wat 

zie je?  

 

  
 

Figuur 39: wat zie je? 
 

Figuur 40: complementaire 
kleuren. 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yale_University_Art_Gallery
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h. In figuur 40 zie je een afbeelding met complementaire kleuren. Staar hier 20 seconden naar en 

daarna naar een witte achtergrond. Wat of wie zie je dan? 

 

6. Opdracht 

a. In figuur 31 zie je de kleurencirkel voor verf van Charles Blanc die Van Gogh gebruikte. In figuur 32 

zie je een kleurencirkel voor licht van Wikipedia. Bekijk beide kleurencirkels en vermeld in de 

tabel in figuur 41 de complementaire kleur. 

 

kleur Kleurencirkel Charles Blanc Kleurencirkel licht 

Rood   

Blauw   

Groen   

Geel   

Figuur 41: complementaire kleuren. 

 

b. Bekijk figuur 33 en vul in de tabel in figuur 42 de mengkleur in.  

Let op: gevraagd wordt de kleurmenging voor verf!!  

 

Kleuren verf Mengkleur verf 

Rood + Blauw  

Blauw + Geel  

Geel + Rood  

Figuur 42: mengkleuren. 

Tot slot 

Verwerk je kennis in een mindmap en geef antwoord op de vraag: ‘Waarom hebben complementaire 

kleuren zoveel effect op een schilderij?’ 

 

4.5 Schilderen met complementaire kleuren 

Uit een brief aan Theo:  

“En als ge een of ander boek vindt over kleurkwesties dat goed is, stuur het mij dan vooral” 

Vincent aan zijn broer Theo, 20 oktober 1885 

Van Gogh wilde graag meer weten over de werking van kleuren. Hij bestudeerde allerlei boeken over 

kleurtheorie. Zo leerde hij dat complementaire kleuren - rood en groen, geel en paars, blauw en 

oranje - elkaar versterken. 

Van Gogh begreep nu de theoretische principes van deze kleurenparen. De illustraties in zijn 

handboeken waren echter overwegend in zwart-wit. Hoe moest hij die kleurprincipes toepassen? Dat 

heeft hij vooral gedaan door uitproberen met … bolletjes wol. 
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Figuur 43: van de site van het Van Gogh 
Museum, verhalen, op zoek naar 
contrast. 

 

Figuur 44: doos van rood lakwerk met 
bolletje wol. 

 

Bolletjes wol 

Voor zijn kleurstudies maakte Van Gogh gebruik van een speciaal hulpmiddel: een doosje met bolletjes 

wol. Dit doosje bevatte bolletjes met draden van verschillende kleuren, of juist van diverse graden van 

helderheid of verzadiging van één kleur. De schilder hield de bolletjes naast elkaar of wond draden van 

verschillende kleuren om elkaar heen, om het effect te zien van verschillende kleurencombinaties. 

Sommige bolletjes werden blijkbaar voor een specifiek schilderij gebruikt; één bolletje laat precies 

dezelfde combinatie van gelen en okers zien als Kweeperen, citroenen, peren en druiven (figuur 47).  

Het Van Gogh Museum heeft het originele kistje met bolletjes wol dat Van Gogh hiervoor gebruikte in 

de collectie. 
 

Kleurwaarneming is ook sterk afhankelijk van de context waarin je die kleuren waarneemt. 

‘Goud’ en ‘huidskleur’ bijvoorbeeld bestaan uit mengsels van respectievelijk geel, bruin en wit en 

bruine, roze, witte en blauwe kleurveldjes die alleen in samenhang als ‘goud’ en ‘huidskleur’ 

beoordeeld zullen worden. 

Waarneming van kleur in de wereld om ons heen is nog van vele andere effecten afhankelijk, zoals 

adaptatie, contrast en assimilatie. 
 

In informatieblok 1 staat een artikel over het gebruik van kleur door Van Gogh, geschreven door Rob 

Bouwman en Teio Meedendorp. Beide zijn medewerkers van het Van Gogh Museum (URL3). 

 

1. Het gebruik van kleur door Van Gogh 

Wat maakt die complementariteit zo bijzonder? Daarvoor is een natuurkundige verklaring. De 

oogzenuw die de binnenstromende informatie in vormen en kleuren vertaalt, heeft voor het omgaan 

met kleur een heel aparte eigenschap. Iedere kleur die op die zenuw valt, wordt opgevat als ware het 

een aanval die moet worden afgezwakt. Dat doet het oog door razendsnel een passend filter in een 

complementaire kleur te bouwen om de oogzenuw voor irritatie te beschermen. Met dat filter in een 

complementaire kleur wordt als het ware de oorspronkelijke kleur enigszins ontkleurd.  

Doe de volgende proef maar eens op een zonnige dag. Neem een groot stuk helder wit papier en breng 

daarop een knalrode vlek aan. Hou het papier in de zon en kijk 20 seconden strak naar die rode vlek. 

Doe dan je ogen dicht en je ziet die vlek nagloeien, niet in het rood, maar in de bij het rood horende 

complementaire kleur groen. Omgekeerd levert een knalgroene vlek een nagloeiend rode vlek op. 

Neem je een van de twee andere primaire kleuren, blauw of geel, dan vormt zich een nabeeld in de 

respectievelijke complementaire kleuren oranje en violet.  
 

So what? vraag je je nu misschien af. De schilder die dit verschijnsel goed begrijpt en hier in de 

kleurcompositie van zijn schilderij rekening mee houdt, kan interessante effecten bereiken. 

Complementaire kleuren werken door bovengenoemde fysische oorzaak namelijk sterk op elkaar in: 

 

Fig 4.17 
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een toefje oranje op een blauw vlak, versterkt die kleuren. Een groene vlek tegen een rode 

achtergrond geeft een helderder contrast dan tegen een bruine. Kijk maar eens goed naar Van Goghs 

schilderijen, vooral uit zijn Zuid-Franse periode, zoals Zelfportret met verbonden oor. De achtergrond 

in dit zelfportret is in twee kleuren verdeeld: oranje en rood. Deze 

vormen een krachtig contrast met de bijbehorende complementaire 

kleuren blauw van de muts en het groen van de jas – Van Gogh deed 

dat bewust, want we weten dat de muren van zijn atelier in Arles 

wit waren. De contrasten kunnen ook subtieler en gevarieerder, 

zoals in 

pointillistische schilderijen, een techniek waarmee ook Van Gogh in 

zijn Parijse tijd experimenteerde. Een schilderij bekijk je namelijk 

niet met strak gefixeerde ogen. Je laat ze dwalen om het beeld goed 

in je op te nemen en daarmee breng je de oogzenuw continu in 

verwarring. Die moet zich voortdurend aanpassen en razendsnel van 

filter veranderen. Dat geeft (vooral in pointillistische werken) een 

interessant effect, een soort vibrato zonder dat alles staat te trillen. 

Neem Van Goghs schilderijtje ‘Seine oever’, uit de zomer van 1887, dat een mooi voorbeeld is van zijn 

experimenten met de stippeltechniek, die bij hem vooral tot een 

streepjestechniek zou uitgroeien. Stipjes rood lichten op uit de 

vlekjes van groene blaadjes en roze tinten krijgen een plekje in 

de buurt van zachtgroene blaadjes. Streepjes oranje worden in 

verschillende helderheden tegen blauw geplaatst, etc. Het is een 

symfonie van kleurtjes op de vierkante centimeter. Zo is er meer 

dat in de praktijk effectief kan worden toegepast. Als 

bijvoorbeeld in een schilderij van een korenveld één kleur 

overheerst, oranjegeel, zullen grijze schaduwstreepjes tussen 

het koren, ook al zijn ze door de schilder in neutraal grijs 

aangebracht, waargenomen worden als blauwviolet. Dat komt 

omdat de oogzenuw zijn blauwviolette filter activeert om het oranjegeel te compenseren. Het grijs 

wordt nu ook door dat filter bekeken: simultaancontrast noemen we dat. Dus een schilder die dit alles 

goed begrijpt kan door bewuste aanpassing van de kleur van schaduwpartijen een prachtig stralend 

effect oproepen.  

Pointillisten werken zelden met grote vlakken en kunnen door het toepassen van complementair en 

simultaancontrast heel interessante kleurwaarnemingen opwekken, zoals een boeiend grijs vanuit een 

vlak dat is vol geschilderd met nauwkeurig ten opzichte van elkaar geplaatste oranje en blauwe 

stippen. Ga vooral op enige afstand staan en kijk hoe het verandert als je naar het schilderij toeloopt.  

 

Er is veel meer te vertellen over dit soort fysisch verklaarbare effecten op het oog. Het is interessant 

om de publicaties van Johannes Itten (1888-1967), kunstschilder en docent, hier eens over te lezen. 

Over de verschillende soorten contrasten kun je natuurlijk ook op Wikipedia leuke links vinden.  

 

7. Opdracht 

Hieronder vind je twee afbeeldingen van het schilderij Kweeperen, citroenen, peren en druiven, 1887. 

Figuur 47 is het origineel. In figuur 48 staat dezelfde afbeelding, maar dan in zwart-wit. Kleur de 

onderste afbeelding in met de complementaire kleuren van het origineel. Dus pak de kleurencirkel er 

maar bij, dat werkt een stuk makkelijker!  

 

 
Figuur 45: Vincent van  Gogh, 
Zelfportret met verbonden 

oor (uit privécollectie). 

 
Figuur 46: Vincent van Gogh, Seine 

oever (detail), 1887. 
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Figuur 47: Vincent van Gogh, Kweeperen, citroenen, peren en druiven, 1887. 

 

 
Figuur 48: ‘Kweeperen, citroenen, peren en druiven’ in zwart-wit. 
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5 Kleur en verkleuring  

Hoofdstukvragen 

 Waaruit bestaat verf? 

 Wat zijn pigmenten? 

 Wat is het verschil tussen organische en anorganische pigmenten? 

 Waaruit zijn deze soorten pigmenten opgebouwd? 

 Hoe verklaar je de kleur van een pigment vanuit de scheikunde? 

 Waardoor kunnen kleuren veranderen? 

 Hoe maak je zelf pigmenten? 

 Hoe maak je zelf verf? 

 Hoe vindt restauratie plaats? 

 

5.1 Inleiding  

Als je in een museum loopt, zie je vaak een heleboel schilderijen.  

Veel van de schilderijen die je ziet, zien er nu niet meer zo uit als toen ze pas geschilderd waren. Ze 

hebben blootgestaan aan allerlei invloeden van buitenaf. Sommige van deze schilderijen zijn verkleurd 

door deze invloeden of door processen in de verf zelf. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op deze 

verkleuring. We gaan luisteren naar een uitleg over de verkleuring van de Zonnebloemen en kijken naar 

de verkleuring van De slaapkamer van Van Gogh.  

Om deze verkleuring van schilderijen te kunnen begrijpen moet je eerst weten waaruit verf bestaat, 

hoe het komt dat verf een kleur heeft, welke processen er op moleculair niveau plaatsvinden bij 

verkleuring en waardoor deze processen beïnvloed kunnen worden.  

Ook ga je in dit hoofdstuk leren hoe je zelf pigmenten en verf kunt maken. Van deze pigmenten maak 

je dan een foto die je aan je portfolio toevoegt. 

 

Daarnaast ga je kijken hoe deze schilderijen eventueel hersteld (gerestaureerd) kunnen worden en hoe 

ze in de toekomst beter beschermd kunnen worden. 

8. Opdracht: de Zonnebloemen verwelken  

Het lijkt of de Zonnebloemen van Van Gogh langzaam verwelken. De gele zonnebloemen op het 

schilderij worden langzaam bruin. Hoe komt dat?  

Je gaat kijken naar een korte film waarin hoogleraar Joris Dik uitlegt hoe de Zonnebloemen van Van 

Gogh langzaam verwelken.  

Ga naar URL5 en kijk film 9 ‘Rö ntgenonderzoek verkleuring’ (van 0:59 – 4:04). 
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Beantwoord de volgende vragen 

a. Welke gele verf werd vroeger door veel schilders gebruikt? 

b. Wat betekent het Griekse woord 'chroom'?  

c. Wat ontstaat aan het oppervlak van deze gele kleur en welke kleur heeft dat?  

d. Welke kleur krijgen de zonnebloemen daardoor?  

e. Wat zorgt voor deze verkleuring?  

f. Hoe is dit onderzocht?  

g. Wat is het vermoeden van de onderzoekers na dit onderzoek?  

h. Als we dit probleem willen oplossen, welke vragen moeten we dan eerst uitzoeken?  

i. Is er nog hoop voor de schilderijen van Van Gogh of moeten we de schilderijen in het donker gaan 

bewaren?  

9. Practicum: verkleuren 

Dit is een kort proefje, alleen de wachttijd is een week omdat het licht zijn werk moet kunnen doen. 

Deze proef is leuk om elke leerling zelf te laten uitvoeren.  

Alle velletjes op hetzelfde raam hangen. Eén week laten hangen is genoeg. 

Nodig per leerling  

 velletje wit papier (¼ A4'tje is genoeg per leerling ) 

 eosineoplossing 1% 

 methyleenblauwoplossing 1% 

 stukje aluminiumfolie 

 plakband 

 kwastje. 

Methode 

 Bekijk het voorbeeld in figuur 50. 

 Breng met een kwastje een streep eosine en een streep methyleenblauw op het papier aan. 

 Over de helft van de strepen plak je een stuk aluminiumfolie. Zorg dat deze helft van de strepen 

goed bedekt is. Er mag geen licht bij komen.  

 Plak het vel papier aan de binnenkant op het raam met de strepen naar buiten gericht. De zon kan 

er nu goed op schijnen. Haal het na een week eraf. Verwijder voorzichtig het aluminiumfolie en 

bekijk het resultaat.   

 

 
Figuur 49: Zonnebloemen, 

Vincent van Gogh, 1889.  
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Figuur 50: voorbeeld. 

Vragen bij practicum 9 

a. Wat denk je dat je over een week gaat zien? 

b. Leg uit waarom je dat denkt.  

c. Waarom plak je op de ene helft aluminiumfolie en op de andere niet?  

 

10. Practicum: het pigment geraniumlak maken 

Geraniumlak is een door Van Gogh veelgebruikt lakpigment. Hij gebruikte het veel, terwijl hij wist dat 

het niet stabiel was en zou gaan vervagen. Om de gevolgen daarvan tegen te gaan − zo schreef hij aan 

zijn broer Theo − moest de kleur extra sterk worden aangezet. Geraniumlak is een heel felle rozerode 

kleur.  

Nodig 

 1,5% eosineoplossing in water 

 aluinoplossing, K+Al3+(SO4
2-)2-oplossing (118 g/L)  

 2 M kaliumhydroxide, K+OH--oplossing  

 bekerglas 100 mL 

 pipet 5mL 

 maatcilinder 50 mL 

 roerstaafje 

 demiwater 

 trechter 

 filtreerpapier 

 mortier en vijzel 

 2 stukjes schildersdoek 

 lijnolie 

 kwast 

 stukje aluminiumfolie. 

Methode 

 Schenk 40 mL aluinoplossing in het bekerglas. 

 Voeg 2 mL eosineoplossing toe.  

 Noteer goed je waarnemingen. 

 Goed roeren. 

 Voeg 20 mL kaliumhydroxideoplossing toe en roer goed en laat een paar minuten staan. 

 Filtreer de suspensie. 

 Laat het residu op het filter aan de lucht drogen. 

 Breng het gedroogde residu over in een mortier en maal het fijn. 

 Je pigment is nu klaar. Je kunt het bewaren in een potje. 
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Optioneel  

Van dit pigment ga je nu een olieverf maken (zie paragraaf 5.2, onderdeel ‘zelf verf maken’). Breng 

een beetje van deze verf op elk stukje schildersdoek. Leg één van de twee stukjes 2 weken onder een 

UV-lamp. Het andere stukje pak je in aluminiumfolie in en leg je op een donkere plek.   

Deze zelfgemaakte verf kun je bewaren als je deze in een tubetje doet. 

Vragen bij practicum 10 

a. Geef de oplosvergelijking voor aluin. 

b. Geef de oplosvergelijking voor kaliumhydroxide. 

c. Voeg de oplossingen samen en geef de neerslagvergelijking. 

 

5.2 Verf  

Het gebruik van verf is al heel erg oud. Het begon in de oudheid met eenvoudige muurschilderingen. 

Vele eeuwen later leidde deze muurschilderingen tot de Rembrandts en de Van Goghs, die nu in onze 

musea hangen. Voor schilderingen heb je verf nodig. In de oudheid ontdekte men dat je met 

fijngemalen aarde, gemengd met beenderlijm, afbeeldingen kon maken op rotsen. Dat was de eerste 

verf. Deze manier van verf maken is door de eeuwen heen verder ontwikkeld. Men ontdekte in de loop 

van de tijd steeds meer pigmenten en ook steeds meer manieren om ze te maken.  

 

Waarschijnlijk heb je zelf, of iemand in je familie, ook wel eens verf gebruikt. Om het huis te 

schilderen, je haar te verven, je fiets een kleurtje geven… Wat je waarschijnlijk niet weet, is de 

hoeveelheid technologie die achter een tube of blikje verf schuil gaat. 

Dan volgt de vraag: Wat is verf eigenlijk? 

Als je die opzoekt, kom je erachter dat verf niet meer is dan een mengsel van een pigment met een 

bindmiddel en eventueel een oplosmiddel (verdunningsmiddel). In plaats 

van een pigment wordt in sommige verven een kleurstof gebruikt. 

 

Olieverf werd en wordt door kunstschilders graag gebruikt, 

kunstschilders, zoals Rembrandt en Van Gogh. Olieverf is een veelzijdige 

verf waarbij je olie als bindmiddel gebruikt. Je kunt er zowel transparant 

als dekkend mee schilderen. Je kunt in dunne gladde lagen schilderen, 

maar ook met zichtbare dikke verfstreken, waarvan de impastotechniek 

een extreem voorbeeld is. Je kunt een schilderij nog dagenlang bewerken 

omdat de olieverf een lange droogtijd heeft. 

Kleurstoffen 

Om materialen te kleuren, worden pigmenten en kleurstoffen gebruikt.  

Kleurstoffen zijn meestal van organische herkomst en lossen op in water. Je kunt er gekleurde inkt 

mee maken of je kunt er je kleding mee kleuren. Een kleurstof hecht aan het te kleuren deel. Over het 

algemeen zijn kleurstoffen slecht tot matig lichtecht, maar de kleuren zijn vaak wel heel intens en 

gloedvol. Een voorbeeld van een kleurstof is indigo, deze wordt veel voor het kleuren van 

spijkerbroeken gebruikt. 

Pigmenten 

Als je in de natuur loopt, zie je een enorme variatie aan kleur. Kleuren van 

dieren, planten, aarde en stenen. Die kleuren ontstaan meestal door de 

aanwezigheid van pigmenten. Elk pigment heeft een eigen specifieke kleur. 

 
Figuur 52:  pigmenten 

Bron: Wikipedia. 

 
Figuur 51: Het gele huis, 

Vincent van Gogh, 1888. 
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Een pigment is een poeder dat uit kleine, onoplosbare, sterk gekleurde korrels bestaat. Het wordt pas 

verf als je het mengt met een bindmiddel.  

Geschiedenis van pigmenten 
Het gebruik van pigmenten is al heel erg oud. Ongeveer 350.000 jaar geleden gebruikte men al 

okerpigmenten. Vooral in de schilderkunst worden pigmenten veel gebruikt. Tot vroeg in de 19e eeuw 

moesten schilders zelf mineralen en andere materialen vermalen om aan hun pigment te komen, om er 

vervolgens verf van te kunnen maken. Tegenwoordig worden veel pigmenten synthetisch geproduceerd.  

We kunnen de pigmenten onderverdelen in groepen, al naar gelang waar ze vandaan komen. 

Grofweg zijn er twee groepen: de organische pigmenten, meestal afkomstig van planten en dieren, en 

de anorganische pigmenten, die vind je voornamelijk in mineralen. 

 

Eigenschappen van pigmenten 

Elk pigment is anders. Als je bepaalde pigmenten wilt gebruiken in verf, is het handig als je weet wat 

de eigenschappen van dat pigment zijn. Het zou toch zonde zijn als je schilderij anders uitpakte dan jij 

in gedachte had, omdat de betreffende pigmenten anders reageren dan je dacht. 

 

Een aantal belangrijke eigenschappen van pigmenten: 

 Lichtechtheid 

Veel pigmenten vervagen, worden donkerder of veranderen van kleur onder invloed van licht. Dat 

komt doordat UV-licht genoeg energie bezit om chemische bindingen te verbreken en daardoor 

moleculen te veranderen. Verandering van chemische structuur betekent ook verandering in het 

vermogen om licht te absorberen in het zichtbare deel van het spectrum. De consequentie hiervan 

is verlies van kleur (vervagen) of verandering van kleur. 

 Oplosbaarheid in het bindmiddel 

Een pigment moet ‘olieproof’ zijn, het mag dus niet in de olie oplossen.  

Een schilderij is meestal opgebouwd uit meerdere verflagen. Als een pigment oplost in de olie, zal 

het ook oplossen in de olie van de onder- of bovenliggende verflagen. Je krijgt dan ongewenste 

kleurmengingen. Dit proces wordt ook wel het ‘bloeden’ van een schilderij genoemd. Vooral 

organische pigmenten kunnen dit verschijnsel vertonen. 

 Dekkend vermogen, transparantie 

De doorzichtigheid is afhankelijk van de golflengte van het licht dat een pigment kan absorberen. 

Hoe dichter deze golflengte bij de golflengte van UV-licht ligt, des te doorzichtiger zal de verf zijn. 

 Grootte van de korrels 

De grootte van de korrels is verantwoordelijk voor de verstrooiing van het terugkomende licht. 

Voor een optimale verdeling van de pigmentdeeltjes in het bindmiddel moeten de deeltjes zo klein 

mogelijk zijn. 

 Chemische reactiviteit, de inertheid 

Sommige pigmenten zijn niet bruikbaar onder bepaalde condities, omdat ze reageren met andere 

pigmenten of stoffen in de lucht. 

Voorbeeld: Verf met loodzouten kun je beter niet gebruiken in ruimtes waar waterstofsulfide (H2S) 

in de lucht zit. Deze reageren met elkaar onder de vorming van het zwarte loodsulfide (PbS). De 

verf zal dus donkerder worden. 

 

Organische pigmenten 

Van oorsprong zijn de organische pigmenten meestal afkomstig van planten en dieren en ze werden 

vooral in het verleden veel gebruikt. Sinds de opkomst van de chemische industrie (ongeveer 1950) 

worden deze organische pigmenten ook synthetisch geproduceerd.  

Organische pigmenten zijn opgebouwd uit koolstofverbindingen. Organische pigmenten hebben vóór- 

en nadelen:  
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Voordeel  

 intense, warme kleuren. 

Nadelen 

 niet permanent, zijn niet stabiel, vervagen, zijn niet lichtecht 

 veel moeite voor weinig pigment 

 je krijgt niet altijd dezelfde kleur, deze kan iets afwijken. 
 

Lakpigmenten 
Kleurstoffen zijn geen pigmenten, maar je kunt met onder andere een kleurstof wel een pigment 

maken. Het heet dan een lakpigment. Dit doe je door die kleurstof te laten adsorberen aan een 

onoplosbare witte vaste stof. Voor het maken daarvan door een chemische reactie wordt meestal een 

aluminiumzout (bv. Aluin; KAl(SO4)2·12H2O) gebruikt. Als je hier een KOH-oplossing aan toevoegt, 

ontstaat de onoplosbare witte vaste stof. Als je daar de kleurstofoplossing bijdoet, ontstaat het 

gekleurd pigment, het lakpigment, dat niet oplost, terwijl de kleurstof zelf nog wel oploste. Dit proces 

werd in 1804 ontdekt door de Engelse scheikundige George Field.  

Klassieke organische lakpigmenten zijn bijvoorbeeld kraplak (plantaardig), geraniumlak (synthetisch) 

en cochenillelak (dierlijk). Deze zijn alle drie rood van kleur.  

Kraplak is een lakpigment waarvan de kleurstof uit de wortels van de meekrapplant wordt gewonnen. 

In 1826 scheidde de Franse chemicus Pierre-Jean Robiquet het kleurende bestanddeel uit de plant af 

en noemde het alizarine.  

De kleurstof van cochenillelak wordt uit de Cochenilleluis gewonnen. Hij wordt voornamelijk uit de 

eitjes gewonnen. De kleurstof wordt karmijn of cochenille genoemd. Dit is één van de weinige 

natuurlijke kleurstoffen waarvan de kleur stabiel is. Het vervaagt niet in de tijd.  

Je kunt ook een lakpigment maken met rode eosine (synthetisch), deze wordt geraniumlak genoemd. 

Eosine is een synthetische kleurstof die in 1873 voor het eerst werd gemaakt. Hij bestaat uit een 

verbinding van koolstof, waterstof en broom.  

Van Gogh gebruikte ook dit soort lakpigmenten, vooral geraniumlak en cochenillelak.  

 
 

Kleur van organische pigmenten 

Waar heeft een organisch pigment zijn kleur aan te danken? 

De belangrijkste voorwaarde voor het optreden van kleur bij organische verbindingen is de 

aanwezigheid van meerdere dubbele bindingen. Een systeem waarin enkele en dubbele bindingen 

elkaar afwisselen, noemen we een geconjugeerd systeem (zie Bijlage 1, paragraaf B1.2).  

Geconjugeerde systemen en elektromagnetische straling hebben invloed op elkaar. Hierdoor bezitten 

veel verbindingen met een geconjugeerd systeem een specifieke kleur. In veel geconjugeerde systemen 

kunnen de dubbele bindingen verspringen. Bijvoorbeeld C=C-C=C-C verandert dan in C-C=C-C=C. 

Bindingen bestaan uit elektronenparen. C=C bevat twee elektronenparen; C-C bevat één 

elektronenpaar. Het tweede elektronenpaar van de dubbele binding verspringt als de dubbele binding 

verspringt. De elektronen van de verspringende tweede helften van de C=C bindingen noemen we 

“vrije elektronen” of “gedelokaliseerde elektronen” 

 

Voorbeeld:  

 Grafiet is het meest extreme voorbeeld van een systeem met vrije elektronen. Grafiet kan licht 

van alle golflengten absorberen en is daarom zwart.  

 Diamant is het meest extreme voorbeeld van een systeem zonder vrije elektronen. Het absorbeert 

geen enkele golflengte in het zichtbare deel van het spectrum, en is daarom kleurloos. 

Alle organische kleurstoffen en alle pigmenten bevatten gedelokaliseerde elektronen.  

De kleurstofmoleculen bevatten een kleurdragende groep, de chromofore groep. Dat is het deel van 

het kleurstofmolecuul dat verantwoordelijk is voor de absorptie van licht. Chromofore groepen zijn 

onderdeel van het geconjugeerde systeem. Naarmate het geconjugeerde systeem meer elektronen 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aluminiumkaliumsulfaatdodecahydraat&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Molecuul
http://nl.wikipedia.org/wiki/Absorptie_(natuurkunde)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Licht
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bevat, zal de golflengte van de maximumabsorptie meer naar hogere waarden verschuiven (zie Bijlage 

2) en daardoor in het rode gebied van het spectrum terechtkomen. Als rood geadsorbeerd wordt, 

worden blauw en geel teruggekaatst (verstrooid). Die zien we samen als een groene kleur.  

Naast de chromofore groep bevatten de kleurstofmoleculen ook een auxochrome groep. Auxochrome 

groepen versterken het geconjugeerde systeem extra waardoor er een intensere absorptie en dus een 

intensere kleur ontstaat.  
 

 Chromofore groepen bevatten altijd meervoudige bindingen en kunnen als 

elektronenpaaracceptor dienen.  

(bijvoorbeeld: >C=O, -COOH, -NO2, >C=C<, -N=N-, >C=S, >C=NH) 

 Auxochrome groepen bevatten vrije elektronenparen en kunnen als elektronenpaardonor 

optreden. 

(bijvoorbeeld: -OH, -NH2, -NHR, -OCH3 en de halogenen)  

 

Elektronenpaaracceptor en –donor worden verder uitgelegd in Bijlage 1. 

 

Anorganische pigmenten 

Natuurlijke anorganische pigmenten zijn pigmenten die afkomstig zijn van mineralen of 

verweringsproducten van bepaalde gesteenten. Die laatste worden ook wel aardpigmenten genoemd. 

Natuurlijke pigmenten, zoals ombers en okers, werden in de prehistorie al gebruikt voor 

grotschilderingen. Beide soorten bestaan meestal uit oxides van metalen.  

Begin 18e eeuw werd de opkomst van de synthetische pigmenten ingeluid met de komst van Berlijns 

blauw, ook wel Pruisisch blauw genoemd (1704) en een tijd kobaltblauw (1777). 

Kleur van synthetische anorganische pigmenten 

Anorganische pigmenten zijn vaak intensief gekleurd. Deze pigmenten bevatten eigenlijk altijd 

metalen uit het d-blok van het periodiek systeem (zie Bijlage 1,paragraaf B1.2). Bijvoorbeeld chroom, 

kobalt, ijzer, mangaan. Bij al deze metalen is de buitenste schil niet compleet gevuld met elektronen. 

Hierdoor kunnen ze complexe verbindingen vormen. 

De kleur in deze anorganische verbindingen kan door verschillende factoren veroorzaakt worden: 

 Kleur door overdracht van lading (redoxreactie). 

Als in een verbinding meerdere atomen van één element voorkomen die een verschillende lading 

hebben (bijvoorbeeld Fe2+ en Fe3+), kan de absorptie van licht ervoor zorgen dat er 

elektronenoverdracht plaatsvindt van het ene atoom naar het andere. 

Een voorbeeld hiervan is Pruisisch blauw. De chemische formule is: Fe3+
4[Fe2+(CN-)6]3·H2O. Zoals je 

ziet bevat de verbinding twee ijzerionen die een andere lading hebben, te weten Fe2+ en Fe3+. Deze 

gemengde lading zorgt voor de intense kleur.  

 Complexe verbindingen bij de overgangsmetalen. 

De overgangsmetalen kunnen complexen vormen. In een complex wordt een centraal metaalatoom 

of -ion omgeven door negatieve ionen of neutrale moleculen, ook wel liganden genoemd. De aard 

   
 Alizarine Indigo Eosine 

 
 
Figuur 53: voorbeelden van structuurformules van enkele kleurstoffen die in pigmenten worden 

gebruikt. Bron: Wikipedia. 
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van de liganden bepaalt de verschillende energieniveaus en daarmee ook de golflengte van het 

geabsorbeerde licht. 

Een voorbeeld hiervan is kobaltblauw. De chemische formule hiervan is CoAl2O4. De waterliganden 

van het kobaltchloride zijn verdrongen door aluminium en zuurstof. 

 

Zowel organische als anorganische pigmenten kunnen tegenwoordig in het laboratorium gemaakt 

worden. Dan heten ze synthetische pigmenten. Jullie gaan zelf ook pigmenten maken, zoals in een 

laboratorium, en wel de pigmenten kobaltblauw en Pruisisch blauw. 

 

De voordelen van de synthetische pigmenten zijn dat: 

 je pigmenten kunt maken met eigenschappen die je niet vindt bij natuurlijke pigmenten 

 ze bijna altijd lichtecht zijn. 

 

11. Vraag 

a. Wat zijn de verschillen tussen een kleurstof en een pigment?  

b. Wat is pigment?  

12. Vraag  

a. Wat zijn lakpigmenten?  

b. Hoe worden lakpigmenten gemaakt? 

13. Vraag 

Wat is het verschil tussen gelokaliseerde en gedelokaliseerde elektronen?   

14. Vraag 

a. Welke chemische groepen zorgen voor de kleur van organische pigmenten? 

b. Wat zijn de verschillen tussen een chromofore groep en een auxochrome groep? 

15. Vraag 

Cochenille (figuur 54) is een stof die als kleurstof wordt gebruikt.    

a. Welk deel van het molecuul zorgt voor de  absorptie van zichtbaar licht, hoe noem je dat deel?  

b. Welk deel zorgt voor de versterking van deze kleur, hoe noem je dit deel?  

c. Cochenille is een rode kleurstof, welk deel van het spectrum wordt dan geabsorbeerd?  

16. Vraag 

a. Wat is het verschil tussen organische en anorganische 

pigmenten? 

b. Wat zijn synthetische pigmenten? 

c. Wat zijn de voordelen van synthetische pigmenten ten 

opzichte van natuurlijke pigmenten? 

17. Vraag 

Wat zorgt ervoor dat anorganische pigmenten gekleurd zijn? 

Geef twee factoren. 

 

  

 
Figuur 54: structuurformule van 

Cochenille. 
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18. Practicum: het pigment Pruisisch blauw maken 

Pruisisch blauw is één van de eerste synthetische pigmenten, ook wel Berlijns blauw of Parijs blauw 

genoemd. Het pigment werd in1704 ontdekt door kleurenmaker Diesbach in Berlijn. Het pigment werd 

gebruikt om de Duitse legeruniformen te kleuren en dankt hier de naam 'Pruisisch blauw' aan. 

Het pigment heeft meerdere toepassingen: in verf, lint in ouderwetse schrijfmachines en sinds 2003 

ook als geneesmiddel tegen vergiftiging door thallium en radioactief cesium. 

Nodig 

 ijzer(III)chloride (FeCl3) 

 kaliumhexacyanoferraat(II), ook wel geel bloedloogzout genoemd (K4[Fe(CN)6]·3H2O)  

 maatcilinder 

 Büchnertrechter + bijpassend rubber 

 erlenmeyer met aansluiting voor waterstraalpomp 

 waterstraalpomp 

 filtreerpapier 

 demiwater 

 2 koffiebekertjes 

 erlenmeyer 

 roerstaaf 

 stukje tissue. 

Methode 

 Los 2,3 g ijzer(III)chloride op in 3 mL demiwater (verzadigde oplossing) 

 Los 0,9 g kaliumhexacyanoferraat(II) op in 3 mL demiwater (verzadigde oplossing) 

 Giet de ferraatoplossing bij de chlorideoplossing terwijl je goed roert. Zorg dat het geheel goed 

gemengd wordt.  

 Plaats het filtreerpapier in de trechter. 

 Plaats de trechter op de erlenmeyer. 

 Sluit de waterstraalpomp aan op de kraan en de erlenmeyer en zet de kraan aan. 

 Giet je reactiemengsel in de trechter en spoel na met water totdat het filtraat kleurloos is. 

 Haal het filtreerpapier uit de trechter, leg het op een stuk tissue en laat het residu drogen aan de 

lucht. 

 Je pigment is klaar. 

Vragen bij practicum 18 

a. Geef de oplosvergelijking van ijzer(III)chloride. 

b. Geef de oplosvergelijking van kaliumhexacyanoferraat(II). 

c. Voeg beide reacties samen en geef de neerslagvergelijking. 

d. Waarom moeten we het neerslag spoelen?  

e. Waardoor wordt de intense kleur van het pigment veroorzaakt?  

 

19. Demonstratiepracticum: het pigment kobaltblauw maken 

In de oudheid werden al verschillend getinte kobalthoudende mineralen gebruikt om onder andere glas 

en keramiek te kleuren. Een bekend blauw glas is smalt. Smalt werd vanaf de middeleeuwen ook 

gebruikt als grondstof voor verf. Het glas werd zeer fijn gemalen en vervolgens met een bindmiddel, 

meestal lijnolie, gemengd. Het grote nadeel was echter, dat na toevoeging van te veel olie de blauwe 

kleur op den duur veranderde in een vuil grijsgroen. In 1802 ontdekte de Franse chemicus Louis 

Jacques Thénard, dat kobaltoxide en aluminiumoxide samen een bijzonder stabiel blauw pigment 
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opleverde, het huidige kobaltblauw. Van alle blauwe pigmenten is kobaltblauw de enige met een goede 

dekkracht. 

Nodig 

 0,6 g kobalt(II)chloride (CoCl2·6H2O) 

 3 g aluminiumchloride (AlCl3)  

 mortier 

 4 reageerbuizen in rek 

 reageerbuisknijper 

 brander met aansteker  

 demiwater  

 gasaansteker  

 vochtig universeel pH-papier 

 zuurkast 

 bekerglaasje 50 mL 

 statief met klem 

 stift 

 afsluitbaar potje 

 spatel. 

Methode (werk in de zuurkast) 

 Nummer de buizen 1 en 2 en 1a en 2a. 

 Doe de kobaltchloride en de aluminiumchloride in de mortier en homogeniseer met de stamper. 

 Breng dit gehomogeniseerde mengsel over in reageerbuis 1. 

 Breng in reageerbuis 2 ongeveer 1 g kobaltchloride. 

 Zet buis 1 in de klem en verhit deze met een ruisende vlam. De kleur wordt nu donkerblauw. Test 

of de damp brandbaarheid en/of zuur is. Probeer uit te zoeken wat de damp is. Dat kun je doen 

met behulp van de gasaansteker en het vochtige pH-papier. Maak een plan van aanpak. 

 Ga door met verwarmen totdat er geen damp meer uit de buizen komt.  

 Doe hetzelfde bij buis 2.  

 Breng een klein spatelpuntje van het ontstane product uit: 

 buis 1 over in buis 1a  

 buis 2 over in buis 2a. 

 Voeg aan buis 1a en 2a een beetje water toe.  

 Noteer je waarnemingen. 

 Bewaar de inhoud van buis 1 in een afsluitbaar potje, dit is het pigment kobaltblauw. 

Vragen bij practicum 19 

a. Geef de reactievergelijking van de reactie die in buis 1 optreedt. De stof die ontstaat is CoAl2O4. 

b. Is de damp die ontstaat brandbaar of zuur of beide? 

c. Uit welke stof bestaat deze damp? Is deze gevaarlijk (zoek op in boek of internet)? 

d. Wat zie je als je water aan beide buizen (1a en 2a) hebt toegevoegd?  

e. Zie je verschil? Zo ja, wat zou de oorzaak van dit verschil kunnen zijn?  

 

Bindmiddel 

Een bindmiddel is een vloeistof die ervoor zorgt dat de pigmentkorrels aan elkaar blijven kleven, en 

ook aan de drager. Verschillende soorten verf hebben verschillende bindmiddelen nodig (figuur 55). 
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Figuur 55: verschillende bindmiddelen in verschillende soorten verf. 

 

Het bindmiddel vormt een beschermend laagje om de pigmentkorrel en treedt ook op als smeermiddel: 

de pigmentkorrels kunnen makkelijk over elkaar glijden. Tijdens het fijnwrijven van de pigmentkorrels 

met wat lijnolie, wordt het oppervlak van het pigment bedekt met een dunne oliefilm, daardoor 

kunnen de pigmentkorrels goed over elkaar schuiven tijdens het opbrengen. De olie vult ook de lege 

ruimtes tussen de korrels. Bevat het mengsel te weinig olie dan zullen niet alle korrels aan elkaar 

kleven. Na droging zal de verflaag makkelijk poederig worden en loslaten. 

   
  vlasplant lijnzaad  
 

Figuur 56: het aftappen van 
boomhars voor de productie 
van terpentijn. 

 
Figuur 57: vlasplant en lijnzaad. Bron: Wikipedia. 

 

Olieverf heeft olie als bindmiddel, meestal wordt hier lijnolie voor gebruikt. Lijnolie is een 

plantaardige, drogende olie, die wordt gewonnen door het uitpersen van lijnzaad. Lijnzaad zijn de 

zaden van de vlasplant (figuur 57). De vezels van de vlasplant worden verwerkt tot linnen dat voor het 

schildersdoek wordt gebruikt. 

Oplosmiddel 

Oplosmiddel wordt aan verf toegevoegd om de verf, als die te dik is, een beetje te verdunnen. De verf 

wordt hierdoor beter verwerkbaar. Tijdens het droogproces verdampt het oplosmiddel en blijft de verf 

op de drager achter. 

Als oplosmiddel wordt meestal terpentijn gebruikt, niet te verwarren met terpentine. 

Terpentijn is een vloeibare hars die wordt gewonnen uit naaldbomen (figuur 56 ), terpentine wordt uit 

aardolie gewonnen. Met terpentine kun je wel prima je kwasten schoonmaken en het is een stuk 

goedkoper dan je kwasten reinigen met terpentijn.  

 

Verf kun je ook verdunnen met lijnolie.  

 verdunnen met terpentijn  magere verf (droogt sneller, door verdamping) 

 verdunnen met lijnolie  vette verf. 

 

Verf 

 

Bindmiddel 

 

Tempera Eigeel 
 

Olieverf Lijnolie 

Aquarel Arabische gom 
 

Acryl Synthetische polymeer 
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Dit is handig om te weten als je gaat schilderen. Als je meerdere lagen over elkaar schildert, gebruik je 

altijd vette verf bovenop de magere verf. Vette verf heeft een langere droogtijd dan magere verf. Als 

je het andersom doet gaat je magere verflaag scheuren. 

 

Droogproces 

De droging van olieverf wordt veroorzaakt door o.a. oxidatie van de olie. Dit lukt alleen als de olie een 

groot deel aan triglyceriden bevat. De droogtijd is afhankelijk van de temperatuur, het type olie dat is 

gebruikt, de dikte van de verflaag, de lichtintensiteit en de aanwezigheid van bepaalde pigmenten. 

Sommige pigmenten versnellen het droogproces doordat ze als katalysator werken, zoals bijvoorbeeld 

kobaltblauw of loodwit. 

Het droogproces kan twee processen betreffen: 

 Fysisch droogproces: het oplosmiddel verdampt waardoor het pigment en het bindmiddel steeds 

dichter bij elkaar komen te liggen. Door vanderwaalskrachten trekken zij elkaar aan  er ontstaat 

een harde film. 

 Chemisch droogproces: de onverzadigde vetzuren in de olie bevatten dubbele bindingen, die 

onder invloed van licht met zuurstof uit de lucht reageren. De vetzuren vormen ketens waartussen 

pigmentkorrels liggen. Voor dit oxidatieproces is energie nodig. Die energie wordt geleverd door 

het ultraviolette deel van het licht. De ketens gaan een compact geheel vormen doordat het 

opgenomen zuurstof bruggen vormt tussen die ketens. Dit proces is een vorm van polymerisatie 

(vernetting) (figuur 58). In dit netwerk worden de pigmentdeeltjes vastgehouden. 

 

 

20. Vraag  

Wat zijn de vier functies van het bindmiddel? 

21. Vraag 

a. Wat is de functie van het oplosmiddel?  

b. Hoe komt het dat een magere verflaag gaat scheuren als je deze op een vette verflaag opbrengt? 

 

Zelf verf maken 

Heel veel dingen om je heen zijn geverfd, zoals muren, je fiets, T-shirts, schilderijen en ga zo maar 

door. Er zijn ook veel soorten verf op de markt. Een muur bijvoorbeeld heeft een ander soort verf 

nodig dan je fiets en die heeft weer een ander soort verf nodig dan een schilderij.  

Verf voor een schilderij kun je heel eenvoudig zelf maken. 

 

Ei-tempera is hier een voorbeeld van. 

Het woord tempera komt van het Latijnse temperare dat mengen betekent. In West-Europa is het 

temperarecept voor het eerst rond 1390 opgeschreven door Cennino Cennini in zijn boek 'Il Libro del 

l'Arte'. Steeds vaker werd olie door de tempera heen gemengd, en men vermoedt dat zo de olieverf is 

uitgevonden.  

Sinds de uitvinding van olieverf heeft de temperaverf vanaf de late middeleeuwen veel terrein 

verloren. Het werd tijdens de Renaissance nog wel vaak voor de onderschilderingen gebruikt.  

 
Figuur 58: polymerisatie- of ‘vernettings’proces. 
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Temperaverf is vrij dof, het krijgt pas glans als er een waslaag of vernislaag op aangebracht wordt. De 

temperaverf wordt aangebracht op een witte ondergrond van krijt of gips. 

 

Ei-tempera is een emulsie. 

Een emulsie is een mengsel van twee niet in elkaar oplossende vloeistoffen, die onder normale 

omstandigheden geen stabiel en homogeen mengsel vormen. Om toch een stabiel en homogeen 

mengsel te krijgen is een emulgator nodig.  

Een emulgator is een stof die helpt bij het mengen van twee vloeistoffen die normaal niet stabiel 

mengbaar zijn, zoals water en olie.  

Hoe werkt een emulgator? We weten allemaal dat vet en water elkaar ‘afstoten’. Doordat vet en water 

elkaar ‘afstoten’ valt een emulsie zonder emulgator makkelijk uit elkaar: hij ontmengt spontaan.  

Een emulgator is een stof die de oppervlaktespanning van een vloeistof kan verlagen, waardoor twee 

stoffen kunnen mengen die anders niet stabiel mengen. De emulgator (figuur 59) bestaat uit een deel 

dat van vet houdt (apolair) en een deel dat van water houdt (polair). Hij bevindt zich op de 

grenslagen tussen de waterige stof en de vettige stof. Een emulgator voorkomt de ‘afstoting’ tussen 

water en vet doordat het hydrofiele deel richting het water steekt en het lipofiele deel richting het 

vet.  

Mayonaise is een voorbeeld van een emulsie. Water en azijn zijn waterig, plantaardige olie is vet. Als 

natuurlijke emulgator wordt in mayonaise eigeel gebruikt. 

Bij het maken van ei-temperaverf wordt ook eigeel als emulgator gebruikt. Eén van de emulgatoren in 

eigeel is lecithine.  

Als de tempera droogt, verdampt eerst het water, de eiwitten vallen 

daardoor uit elkaar (denatureren) en zijn daarna niet meer in water 

oplosbaar. De verzadigde vetten veranderen chemisch niet bij het 

droogproces, maar houden de verflaag wel soepel. Ei is een biologisch 

product en kan daarom ook bederven. Om bederf van de tempera tegen te 

gaan, wordt soms azijn aan de emulsie toegevoegd.  

Verderop staan de recepten voor ei-temperaverf en olieverf.  

Mengen van verf 

In de middeleeuwen waren maar weinig pigmenten beschikbaar. Om toch 

meer kleuren te kunnen gebruiken ging men de kleuren mengen. Dat kun je op een bord of zoiets doen. 

Traditioneel gebeurt het op een ‘palet’ (figuur 60). Dat is een dunne houten plank (ovaal of 

rechthoekig) met een gat erin voor de duim. Op de rand van het palet breng je de kleuren aan in kleine 

dotjes. Op de rest van het palet kun je de kleuren dan mengen. Van Gogh had ook een palet met zijn 

eigen favoriete kleuren. 

 
 

Figuur 60: palet van Van Gogh. 

 

 
Figuur 59: emulgator. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Emulgator
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lecithine
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22. Vraag 

a. Wat is een emulsie? 

b. Wat is de functie van een emulgator in een emulsie en hoe werkt dat dan? 

c. Gebruik je bij olieverf ook een emulgator? Leg je antwoord uit. 

 

23. Opdracht 

Zoek op het internet welke favoriete pigmenten Van Gogh op zijn palet had. Die kun je vinden in de 

brieven die hij schreef. Hij gebruikte niet altijd dezelfde kleuren, als hij verhuisde, veranderde zijn 

palet soms ook. Ook dat kun je in de brieven vinden. 

De brieven zijn te vinden op URL1.  

 

24. Practicum: ei-temperaverf maken (optioneel) 

Nodig 

 1 vers ei 

 schoon glazen potje 

 scherp mesje 

 een eetlepel fijngemalen pigment 

 1 eierdopje gekookt water 

 een paar druppels azijn tegen het bederven 

 potje met deksel 

 glasplaat met een glazen wrijver (loper), plamuurmes, paletmes of mortier. 

Methode 

Eerst ga je de ei-emulsie maken: 

 Breek het ei en scheid de dooier van het wit. De dooier heb je nodig, het wit mag weg. 

 Leg de dooier in je hand en droog de dooier door hem voorzichtig met een stuk keukenpapier te 

deppen. 

 Houd dan de dooier boven een schoon potje en maak er met een scherp mesje een sneetje in. 

 Laat het eigeel in het potje lopen en voeg 2 druppels azijn toe. 

 Voeg gekookt water toe, ongeveer twee keer de hoeveelheid van het eigeel. 

 Doe de deksel op het potje en schud goed. 

 

Deze emulsies zijn in de koelkast een paar dagen houdbaar. 

 

Om er een verf van te maken: 

 Schep ongeveer een eetlepel pigment op een glasplaat. 

 Voeg een beetje emulsie toe. 

 Meng dit tot een pasta met een plamuurmes, paletmes, mortier of een glazen loper (wrijver). 

 

Maak niet meer aan dan je in één dag kunt verwerken. De volgende dag is de verf niet meer zo soepel. 

 

25. Practicum: olieverf maken 

Nodig 

 een eetlepel fijngemalen pigment 

 gekookte lijnolie, te krijgen in een winkel voor kunstenaarsbenodigdheden 
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 glasplaat met een glazen wrijver (loper), plamuurmes, mortier of paletmes. 

Methode 

 Schep het pigment als een bergje op de glasplaat. 

 Maak een kuiltje in het bergje en doe er een paar druppels lijnolie in. 

 Meng dit tot een pasta met een plamuurmes, paletmes, glazen loper of mortier. 

 Goed wrijven, het pigment moet goed mengen met de olie. 

 Als de verf te dik is, kun je er nog een druppel olie aan toe voegen, dan weer heel goed wrijven. 

 Je zelf gemaakte verf kun je in een tubetje doen of direct gebruiken. Let wel op, de verf droogt 

snel uit, je kunt hem zo open dus niet bewaren. 

 

 

5.3 Verkleuring  

We weten inmiddels hoe verf is opgebouwd en hoe verf aan zijn kleur komt. 

Veel van de schilderijen, die je nu in een museum ziet hangen, zien er nu niet meer hetzelfde uit als 

toen ze net geschilderd waren. De kleuren zien er anders uit. Hoe komt dat? Hoe kunnen die kleuren 

veranderen? Welke processen liggen hieraan ten grondslag? 

 

 

  
 

a. Vincent van Gogh, De slaapkamer, 
1888. 

 

b. Gereconstrueerde versie van De 
slaapkamer. 

 
Figuur 61: de originele (a) en de gereconstrueerde (b) versie van De slaapkamer van Van Gogh. 
 

 

26. Opdracht: zoek de verschillen 

We weten dat de kleuren van De slaapkamer veranderd zijn in de loop der tijd. 

In figuur 61 zie je twee verschillende afbeeldingen van De slaapkamer van Van Gogh.  

Een gereconstrueerde versie en de versie zoals het oorspronkelijke schilderij nú is. 

 

Zoals je ziet zijn deze versies niet hetzelfde. Een aantal onderdelen heeft een andere kleur. Vul in de 

tabel in figuur 62 de kleuren van de diverse onderdelen in. 
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onderdeel Kleur in figuur 61a Kleur in figuur 61b 

muren     

plavuizen vloer   

bed en stoelen    

laken en kussen    

deken    

raam   

toilettafel    

waskom    

deuren    

Figuur 62: tabel met kleuren van De slaapkamer. 

 

‘Schilderijen verwelken als bloemen’ schreef Vincent van Gogh. Veel van zijn schilderijen en 

tekeningen zijn inderdaad sterk van uiterlijk veranderd als gevolg van kleurverandering.  

 

Hoe kan de kleur van verf veranderen? 

Er zijn verschillende invloeden die verkleuring van de verf kunnen veroorzaken. Niet alle pigmenten 

zijn gevoelig voor verkleuring.  

 

Verschillende invloeden die verkleuring van de verf kunnen veroorzaken: 

 Invloed van licht en zuurstof 

Sommige pigmenten zijn erg geliefd om hun kleur. Helaas zijn deze pigmenten niet altijd even 

stabiel. Sommige pigmenten kunnen onder invloed van licht en 

zuurstof in de lucht, verbleken en verkleuren. Organisch rood 

ontkleurt, oranje en paars verbleken, groen wordt bruin, geel 

wordt donker. Vooral de natuurlijke pigmenten zijn hier gevoelig 

voor. De oorzaak hiervan is de hoge energie van de UV-straling. Die 

is in staat om chemische bindingen in het pigment te verbreken, 

waardoor de moleculen van het pigment veranderen. De moleculen 

worden afgebroken in kleinere fragmenten. Verandering in 

chemische structuur betekent ook een verandering in het vermogen 

om licht te absorberen. Daardoor kan de kleur verbleken of zelfs 

helemaal verdwijnen. Dat is goed te zien bij de Slaapkamer van Van 

Gogh.  

 Vergelen van de bovenste vernislaag 

Het meest bekende verouderingseffect is het vergelen van de bovenste vernislaag. Dat is goed te 

zien in figuur 63. Tijdens de restauratie van De slaapkamer is een klein stukje van de vernislaag 

van het schilderij verwijderd. 

Je ziet nu de heldere kleuren van de verf die onder de gekleurde vernis zat.  

Vernis bestaat uit hars die is opgelost in oplosmiddelen. Hars bestaat uit organische moleculen die 

reageren met zuurstof uit de lucht (oxideren).  

Organische moleculen met dubbele bindingen absorberen elektromagnetische straling in het UV-

gebied. UV-straling is voor ons onzichtbaar. Daarom is vernis kleurloos als je het opbrengt. Door 

het oxideren ontstaan meer dubbele bindingen. Dat betekent meer vrije elektronen, waardoor 

 
Figuur 63: de rand van De 
slaapkamer met rechts een 

stukje vernisafname. 
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minder energie nodig is om een elektron aan te slaan. De 

absorptie verschuift dus van het UV-gebied naar het blauwe 

gebied (zie EM-spectrum in Bijlage 2, paragraaf B2.1). 

Absorptie in het blauwe gebied betekent dat groen en rood 

licht teruggekaatst (verstrooid) worden en dat wordt door ons 

oog als geel waargenomen. 

 Vervuiling  

In de omgeving van een schilderij zweven water, vet, stof- en 

roetdeeltjes. Deze kunnen zich aan het schilderij hechten. Na 

jaren van ophoping vormen ze een donkere film. Roetdeeltjes 

richten bovendien veel schade aan doordat ze nogal zuur zijn 

en zich door de vernis of verflaag kunnen heen vreten.  

Stof en vuil trekken vocht aan en zijn daardoor een ideale voedingsbodem voor micro-organismen 

zoals schimmels, die weer invloed op de kleur kunnen hebben. Vooral bij werken met veel impasto 

(dikke verfstreken) is dat regelmatig het geval. Het vuil verzamelt zich dan in de stevige 

penseelstreken. 

 Gassen  

Ook gassen zoals NH3, SOx en NOx die via de ventilatie het museum kunnen binnenkomen, of vrijkomen 

uit apparatuur en reinigingsmiddelen, hebben een schadelijke, met name verzurende uitwerking. 

Eenmaal in het schilderij doorgedrongen, treden verzuringsreacties op waardoor de structuur van de 

verf en dus ook de kleur uiteenvalt. 

 Zwavelhoudende stoffen  

Een aantal pigmenten reageert met andere bestanddelen uit de verf. Bijvoorbeeld loodhoudende 

pigmenten kunnen verkleuren door een chemische reactie met zwavelhoudende stoffen. Deze 

verkleuring varieert van lichtgrijs tot diep zwart. Olie in de verf beschermt hier in principe tegen, 

daarom komt verkleuring eerder voor in waterverftekeningen. 

 Hitte  

Als in een pand brand heeft gewoed, is kleurenonderzoek erg lastig. Sommige pigmenten 

verkleuren onder invloed van hitte, zoals loodwit, Pruisisch blauw en de okers. Gele oker verkleurt 

naar rood of bruin, doordat alle waterliganden verdwijnen. 

 Bindmiddel 

Tijdens het chemisch drogen begint het chemische veranderingsproces. Dat wordt veroorzaakt door 

reactie van het gebruikte bindmiddel (olie bevat onverzadigde vetzuren) met zuurstof uit de lucht. 

Dat levert een reactieproduct dat kleur bevat en voor vergeling zorgt. Vooral bij witte verf zie je 

dat vaak. Men gebruikt daarom vaak maanzaadolie voor het maken van witte verf: dit vergeelt 

minder sterk dan lijnolie, maar droogt wel veel langzamer. 

Pruisisch blauw is gevoelig voor kalkhoudende bindmiddelen en ook voor hitte. De verf verkleurt in 

beide gevallen naar bruin. 

 Grondlaag 

De grondlaag is de eerste laag op een doek. Die grondlaag zorgt ervoor dat de verf niet in het doek 

gezogen wordt. Als het bindmiddel en de kleine pigmentkorrels in het doek gezogen worden, 

blijven de grote pigmentkorrels achter op het doek. De pigmentkorrels komen dan makkelijk los 

van het doek. Effect: verpoederen van de verf en de intensiteit van de kleur zwakt af.  

Ook maakt de grondlaag het doek glad en zorgt voor een goede hechting tussen het doek en de 

verflagen. Daarnaast heeft de grondering een belangrijke visuele functie: zijn kleur heeft een 

directe invloed op de erop volgende verflagen en dus ook op de voorstelling. Een witte grondering 

heeft bijvoorbeeld een sterk licht-reflecterende werking en zou daardoor het ontkleuren van 

lichtgevoelige pigmenten kunnen versnellen. 

 

 
 

Figuur 64: Vincent van Gogh, De 

slaapkamer, 1888. 
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27. Vraag 

Een blauwe verf wordt bedekt door een laag vernis. Deze vernis gaat vergelen. Zie je dan nog steeds 

dezelfde kleur? Verklaar je antwoord. 

 

De slaapkamer 

De laatste tien jaar heeft veel onderzoek aan de schilderijen van Van Gogh plaats gevonden. 

Wetenschappers hebben ontdekt dat er veel schilderijen zijn met verkleuringen. Zij hebben dat 

ontdekt door heel kleine stukjes verf van de schilderijen te onderzoeken. De schilderijen waar we in 

dit deel vooral naar gaan kijken, zijn De slaapkamer en de Zonnebloemen. 

 

De Slaapkamer uit 1888 is één van de meest geliefde werken uit het oeuvre van Van Gogh. Hij maakte 

het in de tijd dat hij in Arles woonde.  

Om zijn broer Theo een idee te geven wat hij geschilderd had, schreef hij Theo een brief met daarin 

een gedetailleerde beschrijving van het schilderij.  

 

Zoals we in opdracht 26 al zagen zijn de kleuren niet meer hetzelfde. Als we de tekst van de brief aan 

Theo erbij nemen, zie je heel duidelijk dat bepaalde kleuren niet meer overeenkomen.  

 

Een stukje uit een brief aan zijn broer Theo over zijn schilderij De slaapkamer: 

‘…De kleur moet het hier doen … en moet hier slaap of rust suggereren … 

De muren zijn van een bleek violet. 

Op de vloer liggen rode plavuizen.  

Het hout van het bed en de stoelen zijn geel als verse boter.  

Het laken en de kussens heel helder citroengroen. Het dek scharlakenrood.  

Het raam groen.  

De toilettafel oranje 

De waskom blauw.   

De deuren lila….’ 

 

De kleuren die Van Gogh in zijn brief beschreef, komen niet meer exact overeen met de kleuren van 

het huidige schilderij. Dat is het gevolg van verkleuring van de verf. Van Gogh schilderde setjes 

complementaire kleuren naast elkaar. Deze kleurcombinaties gaven de kracht aan dit schilderij: rood 

naast groen, geel naast paars, blauw naast oranje. De kleuren zijn nu, na verkleuring, niet meer in 

balans. 

Dankzij Van Goghs eigen beschrijving van de kleuren, in combinatie met de huidige kennis over zijn 

pigmenten en de veroudering en verkleuring daarvan, hebben onderzoekers een digitale reconstructie 

van de oorspronkelijke kleuren gemaakt. Dat is een benadering van hoe het schilderij er ooit uitgezien 

zou kunnen hebben (zie figuur 61b). 

Uit onderzoek is gebleken dat het rode pigment 

van de vloer geraniumlak is (met eosine als 

kleurstof). In figuur 65 zie je nog een klein beetje 

van het rode pigment. Van Gogh gebruikte de 

geraniumlak samen met het koele, naar groen 

neigende, Pruisisch blauw en het warme, naar rood 

zwemende, kobaltblauw. Deze laatste geeft, met 

het door Van Gogh veel gebruikte, warme, maar 

instabiele geraniumlak en wit, een mooie 

paarsviolette kleur. 

 
Figuur 65: dwarsdoorsnede van een verfmonster 
uit een van de blauwe wanden van De slaapkamer. 
Onder het oppervlak is nog rood pigment zichtbaar 
dat samen met het blauw de violette kleur aan de 

muren gaf. 
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De Zonnebloemen verwelken 

Het lijkt of De Zonnebloemen van Van Gogh langzaam verwelken. De gele 

zonnebloemen op het schilderij worden langzaam bruin. Hoe komt dat?  

Wetenschappelijk onderzoek aan originele verfschilfers en kunstmatig 

verouderde verf uit een oude tube (met verf die nooit aan het daglicht is 

blootgesteld), heeft aangetoond dat chroomgeel de oorzaak is van het 

bruiner worden van de zonnebloemen van het schilderij.  

Van Gogh heeft zelf ooit eens aan zijn broer geschreven ‘schilderijen 

verwelken als bloemen’.  

Het historische pigment chroomgeel werd eind van de 19e eeuw veel 

gebruikt door kunstschilders. De meest bekende schilderijen met 

chroomgeel zijn de verschillende versies van de Zonnebloemen van Van 

Gogh. Van Gogh en vele andere schilders gebruikten dit pigment.  

Waardoor verandert dit chroomgeel? 

Volgens wetenschappers degradeert Cr6+ naar Cr3+. Dat is een redoxhalfreactie (zie Bijlage 1), waarbij 

Cr6+ elektronen opneemt. Zij hebben ontdekt dat aan het oppervlak van het chroomgeel langzaam een 

dun laagje chroomoxide (Cr2O3) ontstaat als je het schilderij blootstelt aan UV-straling. PbCrO4 (= Cr6+) 

reageert naar Cr2O3·2H2O (= Cr3+), dit is het pigment Viridiaan groen. Het dunne laagje chroomoxide 

dat ontstaat, is dus groen. Het overblijvende Pb reageert met de eveneens overblijvende zuurstof tot 

het zwarte lood(IV)oxide PbO2. Al deze kleuren bij elkaar, wellicht versterkt door de gedachte dat 

verwelkte zonnebloemen bruin zijn, geven de indruk van bruin. 

28. Vraag 

Waarom zijn de wanden van De Slaapkamer nu blauw?  

29. Vraag  

a. Waarom kunnen chroomionen meerdere kleuren hebben?  

b. Hoe komt het dat we bruine zonnebloemen zien?  

c. Geef de halfvergelijking van de reductiereactie van Cr6+ naar Cr3+  

 

5.4 Restauratie  

In het dagelijks leven gebruiken we veel materialen. Deze materialen staan bloot aan 

verouderingsprocessen en hebben daardoor een beperkte levensduur. Beschadigde materialen 

vervangen we vaak door nieuwe. Schilderijen daarentegen kunnen we niet vervangen omdat ze uniek 

zijn. Een schilderij is nooit af; in de olieverf blijven tal van chemische processen actief. Daarom 

proberen we een schilderij zo goed mogelijk te herstellen en te bewaren. 

Voordat de restauratie kan beginnen is veel onderzoek nodig. Om de restauratie zo goed mogelijk te 

laten verlopen zijn conservatoren en wetenschappers geïnteresseerd: 

 In het bepalen van de authenticiteit van een schilderij. Zo is er laatst weer een nieuwe Van Gogh 

ontdekt.  

 In het begrijpen van de technieken die de ‘oude meesters’ gebruikten. 

 In wat een goede restauratietechniek zou zijn voor een schilderij. 

Daarbij zijn de volgende vragen van belang: 

 Welk pigment heeft de schilder gebruikt? Identificatie van de gebruikte pigmenten is belangrijk om 

de authenticiteit en datering van een schilderij vast te stellen. 

 Zit er vergeelde vernis op het schilderij, waardoor verfkleur er anders uitziet? 

 Zien we de originele kleur van de verf, of is die in de loop van de tijd verkleurd? 

 
Figuur 66: Zonnebloemen, 
Vincent van Gogh, 1889. 
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Aan de hand van beeldmateriaal, beschrijvingen (zoals de brieven van Van Gogh aan zijn broer Theo) 

en de chemische analyse van de opbouw en samenstelling van de gebruikte verven stelt de restaurator 

een plan op om een schilderij te restaureren.  

Alles wat een restaurator doet om een schilderij te herstellen moet weer ongedaan gemaakt kunnen 

worden, zonder dat het schade aan het schilderij toebrengt.  
 

Ga naar URL5 en bekijk het filmpje 17 ‘discoloration of van Gogh’s Bedroom’. 
 

De verschillende manieren om een schilderij te onderzoeken komen in hoofdstuk 6 aan bod. 

30. Vraag 

a. Wat zou je kunnen doen om te voorkomen dat een schilderij in een museum verder verkleurt? 

b. Waarom moet alles wat een restaurator doet weer ongedaan gemaakt kunnen worden? 
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6 Je komt ogen tekort 

Leerdoelen 

 Weten hoe men schilderijen onderzoekt. 

 Weten wat strijklicht is. 

 Uitleggen hoe röntgenstraling ontstaat. 

 Uitleggen wat het maken van röntgenfoto’s oplevert bij het onderzoeken van de schilderijen van 

Van Gogh. 

 Weten wat de volgende begrippen betekenen: 

 Kathode en anode  

 Golflengte  

 Stralingsenergie  

 Frequentie van licht  

 Harde en zachte straling  

 Röntgenbuis  

 EM-spectrum  

 Constante van Planck  

 keV  

 Absorptie 

 Uitleggen wat XRF inhoudt. 

 Uitleggen wat het gebruik van XRF oplevert bij het onderzoeken van de schilderijen van Van Gogh. 

 

6.1 Inleiding 

Schilderijen worden onderzocht. Het doel van het onderzoek kan heel verschillend zijn. Bijvoorbeeld 

om meer te weten te komen over de manier van werken van Van Gogh. Of om het schilderij te kunnen 

dateren: wanneer werd het schilderij gemaakt? En waar? Is het wel een echte Van Gogh? Of om te 

bepalen hoe beschadigingen op het schilderij het beste hersteld kunnen worden. Om antwoord te 

vinden op dit soort vragen worden de schilderijen nauwkeurig onderzocht. Daarbij worden 

verschillende onderzoekstechnieken gebruikt. Het onderzoek gaat altijd in een vaste volgorde: 

 

1. gewoon kijken 

2. bekijken met een microscoop 

Dan naar keuze: 

3. bekijken met strijklicht 

4. bekijken met verlichting van achter het schilderij 

5. bekijken met UV-straling 

6. de opname van een infraroodreflectogram bestuderen 

7. de opname van een röntgenfoto bestuderen 

8. de opname van een XRF-scan bestuderen 

9. de opname van een SEM-scan bestuderen. 

 

De technieken nemen toe in kosten en in moeilijkheidsgraad. Ze leveren steeds gedetailleerdere 

informatie over het schilderij tot op moleculair niveau.  

De keuze voor een techniek hangt erg af van wat onderzocht wordt. Elk onderzoek begint met het 

blote oog. Wat zie je? Daarna wordt altijd een microscoop gebruikt. In de volgende stap worden de 

keuzes gemaakt, afhankelijk van wat de onderzoeker wil weten.  

 

Hoe werkt de techniek? Voor welk soort onderzoek wordt deze gebruikt? Wat voor resultaten levert het 

onderzoek op en wat leert ons dat over de manier van werken van Van Gogh? 

Voor meer informatie zie URL9. 
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6.2 Gewoon kijken 

Wat is er allemaal op een schilderij te zien? Natuurlijk de voorstelling, de kleuren en de vormen. Als je 

goed kijkt, is er nog veel meer te zien. Je kunt letten op de vorm van de verfstreek, de dikte van de 

verf, de ondergrond, of de verf droog was toen de volgende laag werd aangebracht. Let ook op 

barsten, vervuiling, beschadigingen, etc. 

 

  
 

Figuur 67: detail van de bovenkant van de 
poot van het bed van De slaapkamer. Bron: 
Google art. 

 

Figuur 68: detail van Montmartre: Molens en 
moestuinen. Bron: Google art. 

 

31. Vraag 

Wat zie je allemaal in figuur 67? Noem zo veel mogelijk verschillende dingen.  

32. Opdracht 

Ga naar URL10. Zoek de schilderijen van Van Gogh. Kies een schilderij en ga op zoek naar bijzondere 

details.  

Maak een screenshot van een detail en beschrijf wat je ziet. Het screenshot en de beschrijving komen 

in je portfolio. 

 

Tip: bij een aantal schilderijen staat 'gigapixel'. Bij die schilderijen kun je extra inzoomen en zijn dus 

nóg meer details te zien. 

Bijvoorbeeld de Molen op Montmartre (figuur 68): 

In de detailopname zie je een diagonale houtskoolstreep. Van Gogh gebruikte een zogenaamd 

perspectiefraam om het perspectief in het schilderij goed te krijgen. Deze diagonale lijn is een hulplijn 

die hoort bij het gebruik van een perspectiefraam. 

 

Opmerking: in figuur 69 zie je aan de rechterkant, in het 

midden, dat de vernis verwijderd is. Daardoor zijn de 

kleuren helderder.  

 

33. Vraag 

Wat valt er verder in figuur 69 te zien? Wat kun je zeggen 

over de verf, penseelstreek, kleuren, andere materialen en 

de ondergrond? 

  
Figuur 69: detail van de slaapkamer. Bron: 

VG@W.  
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6.3 Kijken met de microscoop 

Als het oog tekortschiet, kun je een microscoop gebruiken. Daardoor worden details veel beter 

zichtbaar. Er worden microscopen gebruikt met een vergrotingsfactoor van maximaal 400. De 

onderzoekers speuren millimeter voor millimeter de schilderijen af en doen verrassende ontdekkingen. 

De volgende dingen zijn in schilderijen gevonden: 

 herfstblaadjes, zandkorrels, haren, stukjes krant, afdrukken van andere schilderijen en 

potloodlijnen van rasters of perspectiefraam. 

 

   
 

Figuur 70: zandkorrels 

in Zeegezicht bij 

Scheveningen. Bron: 

VG@W. 

 

Figuur 71: bladresten in Meisje in 

een bos, 1882 Kröller Müller 

Museum, Otterlo. Bron: VG@W. 

 

Figuur 72: microscoopopname van de 

zandkorrels in de verf van Zeegezicht bij 

Les Saintes-Maries-de-la-Mer. Bron: 

VG@W. 

 

34. Opdracht 

In figuur 70, 71 en 72 zie je detailopnames uit schilderijen van Van Gogh.  

Zoek het schilderij bij de detailopnames. Beschrijf wat je ziet op de detailopnamen en vertel wat het 

je leert over de manier van werken van Van Gogh. 

 

Details 

 

Figuur 73: Vincent van Gogh, Korenveld onder onweerslucht, 1890. Bron: VG@W. 
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Figuur 74: detail van Korenveld onder onweerslucht. Bron: VG@W. 

 

 
Figuur 75: Vincent van Gogh, Landschap bij avondschemering, 1890. Bron: VG@W. 



Leerlingenmodule Van Gogh Onder de Loep  nlt5-h026  59 

 

 
 

Figuur 76: detail van Landschap bij avondschemering. Bron VG@W. 

 

35. Vraag 

In figuur 74 en 76 zie je groene en blauwe verfklodders, die horen niet in dit schilderij thuis. 

Waarschijnlijk heeft het schilderij tegen een ander schilderij aangestaan.  

a. Wat kun je hieruit afleiden?  

b. Uit dat detail kan je ook afleiden hoe Van Gogh schilderde. Welke techniek gebruikte hij? 

c. Welke kleuren zie je allemaal in deze detailopname? 

 

  
 

Figuur 77: Vincent van Gogh, De slaapkamer, 
1888. Bron VG@W. 

 

Figuur 78: detail van De slaapkamer. Bron: 
VG@W. 

 

36. Opdracht 

In figuur 78 zie je een detailopname van De slaapkamer. In dat stuk zijn details te vinden van een 

krant, die tegen het schilderij heeft aangelegen. Zoek het schilderij op in: URL10. 

Zoom zo ver mogelijk in.  

 

Beschrijf wat je ziet. Kun je de letters van de krant lezen? Welke letters zie je dan? 
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6.4 Kijken met strijklicht 

Strijklichtopnamen laten iets zien over de manier van werken tijdens het schilderen.  

Strijklicht is licht dat niet recht op het schilderij valt, maar er langs schijnt. Omdat het schilderij 

vanaf de zijkant wordt verlicht, wordt vooral het reliëf van het schilderij zichtbaar. Ook dan krijg je 

dingen te zien die met het blote oog, onder normale belichtingsomstandigheden, niet te zien zijn. 
 

 
Figuur 79: strijklichtopname van bakstenen. 
 

In figuur 79 zie je een strijklichtopname van een bakstenen muur. Door het strijklicht wordt het reliëf 

heel goed zichtbaar, omdat de schaduwen extra groot worden. Je ziet door deze opname beter hoe 

onregelmatig het oppervlak van de bakstenen is.  

37. Opdracht 

Maak een strijklichtopname van je eigen gezicht en maak een gewone foto. Geef bij de foto’s aan wat 

de verschillen zijn. 

 

In figuur 80 en 81 zie je detailopnamen uit Vaas met tuingladiolen en Chinese asters. Figuur 80 is een 

strijklichtopname en figuur 81 is een opname met normale belichting. 

Door deze opnamen is heel goed te zien dat het schilderij nat in nat is geschilderd is, waardoor een 

marmer-effect ontstaat. 

 

  
 

Figuur 80: detail van Vaas met tuingladiolen en 
Chinese asters. Bron: VG@W. 

 

Figuur 81: detail van Vaas met tuingladiolen en 
Chinese asters. Bron: VG@W. 

 

In figuur 82 en 83 zie je een detailopname van Boulevard de Clichy. Figuur 82 is in strijklicht en figuur 

83 is met normale belichting en laat zien hoe Van Gogh dit schilderij opbouwde uit losjes geplaatste 

penseelstreken. Tussen de streken is de lichtgekleurde grondlaag te zien. Uit de strijklichtopname, 
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figuur 82, blijkt hoe dun de verf is aanbracht als je die vergelijkt met de strijklichtopname van het dik 

geschilderde werk uit figuur 80 en 81. 

 

  
 

Figuur 82: detail van Boulevard de Clichy met 
strijklicht. Bron: VG@W. 

 

Figuur 83: detail van Boulevard de Clichy. Bron: 
VG@W. 

 

38. Opdracht 

Maak een strijklichtopname van je eigen schilderij en leg uit hoe je aan de opname kunt zien hoe jullie 

gewerkt hebben. Dus dun of dik, of nat op nat of …. 

 

6.5 Kijken met UV-licht 

Als je foto’s maakt van een schilderij waar UV-licht op valt, dan zijn er bepaalde pigmenten die anders 

oplichten. Daardoor worden weer details zichtbaar die met het blote oog niet te zien zijn. 

 

Voorbeelden: 

  
 

Figuur 84: Vincent van Gogh, Kop 
van een vrouw, 1885. 

 

Figuur 85: Kop van een vrouw in 
UV-licht. Bron: VG@W 

 

Op de donkere plekken is de vernis verwijderd. Vernis licht op in UV-licht, dat oplichten noemen we 

'fluorescentie'. Daardoor wordt hier het verschil zichtbaar tussen het originele schilderij en latere 

restauraties.  
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39. Opdracht 

Maak een overzicht van de verschillende onderzoekstechnieken die tot nu toe besproken zijn en geef 

aan wat deze technieken ons leren over de manier van werken van Van Gogh. 

 

6.6 Röntgenonderzoek 

Voor het doen van onderzoek aan schilderijen heb je niet genoeg aan je ogen alleen. Er is meer te zien 

aan schilderijen, alleen is het niet zichtbaar met het blote oog. Je hebt hulpmiddelen nodig. Net zoals 

je in het ziekenhuis hulpmiddelen gebruikt om in het binnenste van een mens te kijken, kun je voor 

schilderijonderzoek ook hulpmiddelen gebruiken. Een van die hulpmiddelen is de röntgenfoto. (Zie 

Bijlage 2 paragraaf B2.2). Van schilderijen kun je röntgenfoto’s maken, daardoor kun je door de 

bovenste lagen van het schilderij heen kijken en krijg je verdere informatie over het schilderij en de 

manier van werken van de schilder. 

 

Bronnen die je voor de opdrachten bij deze paragraaf kunt gebruiken: 

Internet: 

 Artikelen zie URL11: 

 Röntgenfoto. Artikel van Bart Lindner. 

 Hoe ontstaat röntgenstraling? Bijles door Bart Lindner. 

 Artikel over röntgenfotografie zie URL12. 

Videofilmpjes op YouTube:  

 Dolf Breederveld:  Natuurkundeles A4.7  

 Dolf Breederveld:  Natuurkundeles H3 5 

 Dolf Breederveld: Natuurkundeles A4 5 

 URL5:  

 film 10 ‘Mobile XRF’ 

 film 11 ‘Monsters nemen de keuze van de restaurator’ 

 film 12 ‘SEM en EDX’ 

 film 13 ‘Looking through Van Gogh’ 

 film 14 ‘Kunstlab Klokhuis’ 

 film 16 ‘Van Gogh onder de loep Nieuwe van Gogh gevonden’. 
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Figuur 86: Vincent van Gogh, Stilleven met 

akkerbloemen en rozen, 1886-1887, Kröller  

Müller Museum, Otterlo. 

 

  
 

Figuur 87: Vincent van Gogh, Gezicht vanuit 
Theo's appartement, 1887 . 

 
Figuur 88: reconstructie opbouw van Gezicht 
vanuit Theo's appartement. Bron: VG@W. 

 

In figuur 88 zie je de opbouw van het schilderij Gezicht vanuit Theo’s appartement.  

In deze en de volgende lessen leer je hoe men deze reconstructie heeft kunnen maken.  

40. Opdracht 

Bekijk figuur 88. Het schilderij is opgebouwd uit 7 lagen. Neem de tabel in figuur 89 over en vul in wat 

er in elke laag te zien is. Tip: Kijk ook op de kop! 
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Laag nr. Wat is er te zien en waaruit bestaat de laag? 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

Figuur 89: tabel 7 lagen ‘Gezicht vanuit Theo’s appartement’. 

 

Met het oog kun je niet door een schilderij heen kijken. Daarom zijn onderzoekstechnieken nodig om 

de verschillende verflagen, die over elkaar heen zitten, te bestuderen. Deze technieken worden niet 

alleen gebruikt voor onderzoek aan schilderijen. Vaak zijn ze ontwikkeld voor medisch gebruik.  

 

41. Vraag 

Welke techniek, die ook veel in het ziekenhuis, bij de tandarts of de dierenarts gebruikt wordt, is heel 

geschikt om door een schilderij heen te kijken?  

 

   
 

Figuur 90: 
röntgenopname, negatief. 

 

Figuur 91: röntgenopname, 
positief. 

 

Figuur 92: röntgenopname van 

Kop van een vrouw. 

Bron:VG@W. 

42. Opdracht 

Wat zie je in figuur 90, 91 en 92? Kijk goed naar de details. Beschrijf per afbeelding wat je ziet. Bij 

figuur 92 is het handig om de digitale versie goed in te zoomen. 
 

Röntgenstraling en röntgenfoto’s 

Met röntgenfoto’s kun je door de huid van mensen heen kijken of er botten gebroken zijn. Deze 

techniek kun je ook gebruiken om door de bovenste laag van een schilderij heen te kijken. Voordat je 

dat bestudeert, ga je uitzoeken wat röntgenstraling is en wat er bij het maken van een röntgenfoto 

gebeurt. 
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Om de onderstaande opdrachten te kunnen maken, moet je gebruik maken van de bronnen die aan het 

begin van dit leerdoel genoemd worden. Je kunt zelf kiezen welke van die bronnen je gebruikt. Het is 

het beste om de vragen op volgorde te beantwoorden omdat de vragen steeds dieper op de stof ingaan. 

Na bestudering van de bronnen (vooral Bijlage 2, pagina 93 e.v.) moet je vragen en opdrachten 43 tot 

en met 53 kunnen uitvoeren: 

 
 

Figuur 93: röntgenbuis. Bron: Wikipedia. 

43. Opdracht 

a. Zet in figuur 93 de namen bij de verschillende onderdelen van de röntgenbuis. 

b. Leg in figuur 94 a, b, c en d stap voor stap uit, hoe röntgenstraling in een röntgenbuis ontstaat. Zie 

Bijlage 2, pagina 93 e.v. 

c. Waarom draait de kathode rond? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 94: röntgenstraling in een röntgenbuis. 

44. Vraag 

a. Welke waarden kan de golflengte van röntgenstraling hebben? Geef de antwoorden in meter en 

nanometer. 

b. Wat is het verschil tussen harde en zachte röntgenstraling en wat is het verband met de frequentie 

van de röntgenstraling? 

c. In een röntgenbuis ontstaat röntgenstraling. Hoeveel procent van de energie wordt omgezet in 

röntgenstraling?  

d. Wat gebeurt met de energie die, in een röntgenbuis, niet in röntgenstraling wordt omgezet? 

a  Vrijkomen en versnellen  

c Uitleg 1: sprongen    

b Gevolg 

d Uitleg 2: Gevolg 
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45. Opdracht 

a. De golflengte van de röntgenstraling is 12,5 nm. Wat is de energie van deze röntgenstraling? Geef 

het antwoord in joule en keV. 

b. 10,5 keV  = …… J  

c. 4,5 eV  = …… J 

d. 0,63 keV  = …… J  

e. 3·10-16 J  = …… eV  

f. 48·10-16 J  = …… keV 

 

46. Opdracht 

Maak een mindmap van de begrippen die je nu kent over röntgenstraling. 

 
Figuur 95: mindmap röntgenstraling. 

 

47. Vraag 

a. Welke elementen absorberen röntgenstraling goed en welke elementen juist niet? 

b. Wat is de overeenkomst tussen scheikundige elementen die goed röntgenstraling absorberen? 

48. Opdracht 

De lichte en donkere vlekken op een (positieve) röntgenfoto zeggen iets over het soort scheikundig 

element dat je 'ziet'. Röntgenstraling kan worden geabsorbeerd, afhankelijk van het soort element op 

die plek.  

Omcirkel, in de tabel in figuur 96, door welk soort element de röntgenstraling is geabsorbeerd. 

 

Licht op Röntgenfoto Donker op Röntgenfoto 

Zwaar / licht element Zwaar / licht element 

Groot / klein massagetal Groot / klein massagetal 

Figuur 96: tabel met absorberende elementen. 

 

49. Vraag 

a. Wat gebeurt met de stof die röntgenstraling absorbeert? 

b. Waarom is (te langdurige) röntgenstraling gevaarlijk voor mens en dier? 

c. Zou röntgenstraling ook gevaarlijk kunnen zijn voor schilderijen? 

 

Je hebt nu geleerd wat röntgenstraling is, hoe het ontstaat en wat met röntgenstraling gebeurt als het 

op zware of lichte elementen valt. Die kennis heb je nodig voor het vervolg, waarin het onderzoek 

doen aan schilderijen, met röntgenstraling, centraal staat.  

 

röntgen 

foto 

straling 
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50. Vraag 

a. Als een röntgenopname van een mens een grote witte vlek bevat, wat zou dat kunnen betekenen? 

b. Als een röntgenopname van een schilderij een grote witte vlek bevat, wat zou dat kunnen 

betekenen? 

c. Waarom kun je met röntgenstraling de lagen onder de oppervlakte van het schilderij zien?  

 

Als je door huid en weefsels van een mens kunt kijken door middel van röntgenfoto’s, dan kun je 

natuurlijk ook door een schilderij heen kijken. 

 

  
 

Figuur 97: Vincent van Gogh, Zittend 
naakt meisje, 1886.  

 

Figuur 98: röntgenfoto van Zittend naakt 
meisje. Bron: VG@W 

 

51. Vraag 

Wat vertellen de onderdelen A, B, C en D van figuur 99 over de opbouw van het schilderij? 

 
Figuur 99: röntgenfoto van Zittend naakt meisje. Bron: VG@W 

 

B 

D 

C 

A 
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52. Opdracht 

a. Zoals je ziet, passen niet alle vlakken bij het meisje. Er zit dus een ander schilderij onder. Hoe zag 

dat schilderij eruit? Wat denk je dat het voorstelt?  

Geef, in figuur 99, de vlakken aan die horen bij de onderschildering. Gebruik daarbij een andere 

kleur. En beschrijf wat voor soort voorstelling het zou kunnen zijn. 

b. Kijk eens goed naar figuur 100. 

Wat voor soort voorstelling zit onder dit schilderij?  

Het 'echte' bovenschilderij zie je, aan het begin van deze paragraaf, in figuur 87. 

c. Wat heeft het onderzoek door middel van röntgenfoto’s opgeleverd? Welke mogelijke conclusies 

kun je daaruit trekken? 

d. Je hebt nu enkele röntgenfoto’s van schilderijen van Van Gogh gezien. Welke ontdekkingen zijn 

gedaan over de manier van werken van Van Gogh? 

 

Je hebt het gedeelte over het röntgenonderzoek doorgewerkt. Door opdracht 53 te maken, kun je laten 

zien, dat je dit onderwerp beheerst.  

In de rubric in Bijlage 5 staat hoe de opdracht beoordeeld wordt. 

 

  
 

Figuur 100: röntgenopname van Gezicht 
vanuit Theo’s appartement. Bron: 
VG@W. 

 

Figuur 101: röntgenfoto van een schilderij van Van Gogh. Bron: 
VG@W. 

 

 

53. Opdracht 

a. Beschrijf hoe de röntgenfoto van figuur 101 gemaakt is. Let daarbij op: 

 Wat gebruiken de onderzoekers hierbij? 

 Hoe werkt dat?  

 Hoe heten de verschillende onderdelen?  

b. Wat zorgt voor het verschil in donker en licht op de röntgenfoto?  

c. Noem en beschrijf wat je op de opname van figuur 101 ziet. 

d. Van welk schilderij zou figuur 101 de röntgenfoto kunnen zijn? Je bent het schilderij al eerder 

tegengekomen in deze module. Tip: Van Gogh heeft het schilderij 90o gedraaid. Zie ook de 

docentenhandleiding. 
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6.7 XRF 

Uit de brieven die Van Gogh schreef aan zijn broer Theo, weten we dat Van Gogh meer schilderijen 

heeft gemaakt dan de schilderijen die nu bekend zijn. Hij heeft ongeveer 1000 brieven geschreven aan 

zijn broer. Daarin worden veel schilderijen uitvoerig beschreven. Van de schilderijen waarover hij in 

zijn brieven schrijft, is van tientallen onbekend waar ze zijn gebleven. Sommige daarvan zullen 

verloren zijn gegaan. Maar van veel schilderijen weten we dat hij ze niet goed genoeg vond en er een 

nieuw schilderij overheen heeft geschilderd. In een van zijn brieven schrijft hij: 'Schilderen is duur en 

men moet veel schilderen' (URL13). Hij had altijd geldproblemen, dus het was goedkoop om over 

andere schilderijen heen te schilderen.  

 

Met röntgenfoto’s kun je een idee krijgen wat er onder een schilderij zit. Zie paragraaf 6.6. Dankzij 

een andere techniek, de XRF-scan, kun je ook een idee krijgen over de pigmenten van de 

onderschildering.  

Dankzij de XRF-techniek weten we nu van minstens 40 schilderijen dat ze overgeschilderd zijn. In deze 

paragraaf ga je leren hoe de XRF-techniek werkt en welke resultaten die techniek bij het onderzoeken 

van schilderijen oplevert.  

 

2. Artikel: ‘Van Gogh moet kleur bekennen…’ 

Soms is mijn werk, aldus Luc Megens, net een soort Crime Scene Investigation: in het lab vind ik dan 

bewijsmateriaal waarmee vragen over een bepaald kunstwerk kunnen worden opgelost. Een paar 

maanden geleden kwamen onderzoekers van het Van Gogh Museum bij me met het verzoek of ik een 

klein schilderij van een zittend naakt meisje kon onderzoeken met de XRF-techniek. Van Gogh maakte 

het in het voorjaar van 1886 in Parijs in het atelier van leermeester Cormon. Hij schilderde het op een 

doekje dat hij eerder had gebruikt voor een bloemstilleven. Dat weten we door de röntgenfoto die van 

het werk is gemaakt. De foto is moeilijk te lezen, maar toch kunnen we een bos bloemen in een hoge 

vaas onderscheiden. Röntgenfoto’s zijn echter altijd in zwart-wit. 

Met röntgenfluorescentiespectrometrie (XRF) zou ik niet alleen een scherpere afbeelding kunnen 

maken, maar ook kunnen vaststellen in welke kleuren dit onderliggende bloemstilleven is geschilderd. 

 
Volgens onderzoeker Teio Medendorp zou het werk misschien iets beter gedateerd kunnen worden als 

we zouden weten om welke soort bloemen het gaat. De bloemen zien er op de röntgenfoto trosvormig 

uit. Het zouden hyacinten kunnen zijn maar evengoed seringen. Deze struik bloeit vanaf eind april tot 

begin juni, terwijl hyacinten van april tot half mei bloeien, en binnen zelfs al vanaf januari. Als het 

  
 

Figuur 102: Vincent van Gogh, Zittend 
naakt meisje, 1886. 

 

Figuur 103: röntgenfoto van Zittend naakt meisje, met 
rode hulplijn. 

 

http://www.vangoghsatelierpraktijk.nl/2011/08/van-gogh-moet-kleur-bekennen/s0090rontgen_met_hulplijn/
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hyacinten zijn, dan zou Van Gogh het in principe al in Antwerpen kunnen hebben geschilderd, maar dat 

is vanwege de gebruikte doeksoort niet waarschijnlijk: dat duidt namelijk op Parijs. 

 
Het schilderij kwam enkele weken bij mij logeren, d.w.z. in het lab van het RCE (Rijksinstituut voor 

Cultureel Erfgoed). Het XRF-scanapparaat bepaalde in die tijd welke scheikundige elementen er in de 

verf aanwezig waren. Daarbij werd niet alleen de bovenste verflaag puntsgewijs gescand, maar ook de 

verflagen van het bloemstilleven daaronder. De verf wordt daarbij bestraald. Ieder element reageert 

met röntgenstraling met een karakteristieke golflengte. 

Op basis van de aanwezige elementen kon ik vervolgens vaststellen welke pigmenten er in de verflagen 

aanwezig zijn. 

Hoe spannend dit ook allemaal klinkt, het scannen zelf is vrij saai! Om enkele tientallen vierkante 

centimeters oppervlak van het schilderij te scannen, was het apparaat een week bezig. Zeker twee 

maal daags liep ik langs om te controleren of de scanner niet was vastgelopen. Dagelijks maakte ik een 

back-up, want het zou mij niet gebeuren dat de computer zou crashen en de scanbestanden verloren 

zouden gaan. 

De scan van het element kwik gaf aan dat het rode pigment vermiljoen gebruikt is voor de bloemen. 

Met de microscoop hadden we eerder al gezien dat op het verfoppervlak plaatselijk een beetje violet 

zichtbaar was. Die kleur bestaat waarschijnlijk uit ultramarijn blauw (wat niet te zien is met deze 

scantechniek) gemengd met rood (vermiljoen). Door de XRF-scan hebben we nog geen absolute 

zekerheid gekregen over de soort bloem, zowel hyacinten als seringen kunnen violet van kleur zijn. Wel 

heeft de XRF-techniek een veel scherpere afbeelding van het onderliggende schilderij opgeleverd. En 

een hoop nieuwe onderzoeksgegevens die in de toekomst zullen helpen om andere onderzoeksvragen 

op te lossen.  

  
 

Figuur 104: XRF scanner leest de chemische 
elementen in het schilderij Zittend naakt meisje. 

 

Figuur 105: het controleren van de XRF-scanner. 

 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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Maar misschien kunnen de onderliggende voorstelling en ook het naakte meisje toch iets beter worden 

gedateerd als we goed naar de röntgenfoto kijken, bedacht Teio. De bloementrosjes staan duidelijk op 

een hoog vaasje: daarin zet je eerder seringen dan hyacinten, die immers vaak met hun bol in een 

potje zitten. Als het dan seringen zijn, kan het bloemstilleven tweede helft april zijn gemaakt en nadat 

het voldoende was gedroogd moet Van Gogh er vrij snel, half of eind mei, het naakte meisje er 

overheen hebben geschilderd: vlak voordat hij het atelier van Cormon vaarwel zei. 

Kijk, dat maakt mijn werk nou zo spannend! Ik ben gespecialiseerd in materiaal-technisch onderzoek 

naar kunst, maar als chemicus denk ik natuurlijk anders dan Teio. Al pratend scherp je samen de 

onderzoeksvraag aan en kom je tot ideeën voor aanvullend onderzoek.       

54. Opdracht 

Vragen bij artikel ‘Van Gogh moet kleur bekennen…’ in informatieblok 2. 

a. Waar staat de afkorting XRF voor? 

b. Wat meet je met een XRF-scan? 

c. Wat is het verschil in resultaat tussen het maken van een röntgenfoto en een XRF- scan? 

d. Waarom wordt het schilderij Zittend naakt meisje onderzocht? 

 

Scantechnieken  
Met het oog kun je niet door een schilderij heen kijken. Daarom zijn onderzoekstechnieken nodig om 

de verschillende verflagen, die over elkaar heen zitten, te bestuderen. Die technieken worden niet 

alleen gebruikt voor onderzoek naar schilderijen. Vaak zijn ze ontwikkeld voor medisch gebruik.  

 

De volgende twee scantechnieken worden veel gebruikt bij het onderzoek aan schilderijen:  

 Röntgenfluorescentiespectrometrie, XRF.  

 Scanning Electron Microscopy – Energy Dispersive analysis of X-radiation, SEM-EDX.  

XRF: Röntgenfluorescentiespectrometrie  

Röntgenfluorescentiespectrometrie wordt gebruikt om vast te stellen welke chemische elementen in 

een monster of object aanwezig zijn. Bij bestraling met XRF-röntgenstraling zendt ieder element 

 

  
 

Figuur 106: XRF-scan van koper en arseen in 
het onderliggende schilderij. 

 

Figuur 107: reconstructie van de kleur van de 
bloemen onder Zittend naakt meisje. 

 

http://www.vangoghsatelierpraktijk.nl/2011/08/van-gogh-moet-kleur-bekennen/xrfscan_znm-2/
http://www.vangoghsatelierpraktijk.nl/2011/08/van-gogh-moet-kleur-bekennen/f215_reconstructie/
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karakteristieke golflengten uit. Zo worden bij schilderijen de elementen in meerdere verflagen tegelijk 

geïdentificeerd en geanalyseerd. Op basis van de aanwezige elementen en de kleur van de 

geanalyseerde plek, kan dan worden verondersteld of vastgesteld welke pigmenten in de verflagen 

aanwezig zijn.  

Het schilderij wordt bestraald met hoog energetische röntgenstraling. Die zorgt ervoor dat een 

elektron uit een lage energieschil uit het element geschoten wordt. Een elektron uit een hogere 

energieschil vult dit ‘gat’ op. Daarbij komt energie vrij in de vorm van laag energetische 

röntgenstraling. De golflengte van deze vrijkomende röntgenstraling is specifiek voor ieder element en 

kan zichtbaar worden gemaakt als pieken in een grafiek. Je kunt hieraan de verschillende elementen 

herkennen. Niet alle elementen kunnen worden waargenomen door XRF. De elementen vanaf natrium, 

atoomnummer 11, tot en met uranium, atoomnummer 92, kunnen worden waargenomen door XRF. 

Organische kleurstoffen (veel bruine en zwarte pigmenten) zijn meestal koolstofverbindingen zonder 

deze elementen. Met XRF zijn ze dus meestal niet waar te nemen.  

 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beschikt over een mobiel XRF-apparaat. Een waardevol 

object, zoals een schilderij van Van Gogh, hoeft daarom niet getransporteerd te worden. De 

onderzoeker gaat naar het object toe en de apparatuur laat het te onderzoeken object intact. Er hoeft 

geen monster van het object genomen te worden.  

XRF heeft de volgende eigenschappen:  

 gaat door verschillende verflagen heen 

 scant een oppervlak van enkele millimeters 

 geeft nauwelijks schade door straling, zolang de intensiteit ervan niet te hoog is 

Zie URL5 film 10, 11, 12 en 13. Enkele korte filmpjes waarin de verschillende technieken worden 

uitgelegd en getoond. 

 

 

 

 
 
Figuur 108: schematische voorstelling van de werking van XRF. 
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Figuur 109: resultaten van XRF-onderzoek aan (een klein stukje) Vissersboten bij Les Saintes-Maries-de-la-Mer. 

 

55. Opdracht 

a. Beschrijf per plaatje van figuur 108, in je eigen woorden, hoe XRF werkt. 

b. Welke elementen komen in de grafiek van figuur 109 voor? Geef naam en symbool. Zet de 

elementen in volgorde, van veel voorkomend in het schilderij naar weinig voorkomend in het 

schilderij. Neem daarbij aan dat de uitslag van gelijke hoeveelheden metaal voor de diversie 

metalen even hoog is 

 

 
Figuur 110: Vissersboten bij Les Saintes-Maries-de-la-Mer, 1888. 

 

56. Opdracht 

In figuur 109 zie je de resultaten van een XRF-scan van een klein stukje van het schilderij Vissersboten 

bij Les Saintes-Maries-de-la-Mer.  
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a. Bij welke kleuren vind je deze elementen uit de grafiek terug in de tabel in figuur 111?  

b. Welke elementen van figuur 111 worden door XRF niet waargenomen? 

c. Als je weet dat de meeste doeken eerst worden bedekt met loodwit als een grondlaag, wat zouden 

dan de kleuren kunnen zijn, die hier gescand zijn?  

d. Van welke plek in het schilderij zou deze XRF-scan kunnen komen? Leg uit waarom je dat denkt.  

 

pigment Chemische formule kleur 

loodwit  (PbCO3)2 ·Pb(OH)2  

kobaltblauw CoO·Al2O3  

Pruisisch blauw Fe3+
4[Fe2+(CN-)6]3·H2O  

chromaatgeel PbCrO4  

Napels geel Pb(SbO3)2  of Pb(SbO4)2  

Schweinfurter groen  Cu (CH3COO)2·3Cu(AsO2)2  

vermiljoen HgS   

Figuur 111: tabel met voorbeelden van pigmenten, hun chemische formules en de bijbehorende kleur. 

 

Bij de uitleg van Vissersboten bij Les Saintes-Maries-de-la-Mer, was het schilderij gewoon zichtbaar. 

Het doel van het onderzoek was vooral om te bepalen welke pigmenten Van Gogh gebruikte voor het 

maken van het schilderij. 

In het volgende voorbeeld ga je kijken naar een onderschildering. Je ontdekt hoe je een idee kunt 

krijgen van de kleuren van de onderschildering, door gebruik te maken van XRF.  

 

Grasgrond onderzoek naar onderschildering 

In het Kröller Müller Museum in Otterlo hangt een schilderij van Van Gogh: Grasgrond (figuur 112). Een 

kleurig schilderij met de kleuren groen, blauw, geel en roze. Van dit schilderij is een röntgenfoto 

(figuur 112b) gemaakt. Op die foto is te zien dat onder het schilderij een hoofd van een vrouw is 

geschilderd. Bij het maken van een infraroodreflectogram (figuur 112c) blijkt dat daar onder een soort 

van houtskoolschets van het hoofd zit. Van Gogh heeft dus eerst een schets gemaakt van houtskool, 

daarna het vrouwenhoofd geschilderd en later een nieuwe grondlaag aangebracht om tenslotte het 

zichtbare schilderij te maken: Grasgrond.  

 

Infraroodreflectogram: door een schilderij te belichten met infraroodstraling en dan een foto te 

maken, worden vooral stoffen zichtbaar die koolstof bevatten. Koolstof absorbeert infraroodstraling en 

daardoor is verschil te zien. Door die techniek kun je vooral schetsen van houtskool of potlood, onder 

schilderijen, zichtbaar maken. 

 

Een internationaal onderzoeksteam, bestaande uit wetenschappers van de TU Delft, de Universiteit 

Antwerpen en DESY in Hamburg, heeft het schilderij daarna verder onderzocht met behulp van XRF, 

waarbij straling uit een synchrotron werd gebruikt. In het vervolg zie je hoe dat onderzoek werd 

uitgevoerd en wat de resultaten zijn.  

 

De vraag bij het onderzoek was: 

Wat waren de kleuren of pigmenten die Van Gogh gebruikte voor het schilderen van het vrouwenhoofd? 

En hoe zag het schilderij eruit, voordat Van Gogh het overschilderde? 

 

Hoe is dit onderzoek verlopen? 

Het schilderij is naar het synchrotron van DESY in Hamburg gebracht. De deeltjesversneller, het 

synchrotron dus, produceerde röntgenstraling met grote intensiteit. Met behulp van deze straling kon 

het schilderij heel nauwkeurig worden gescand.  

De bundel van 0,5 mm diameter heeft het schilderij stap voor stap gescand, in 90.000 pixels. Voor elk 

pixel werd bepaald welke elementen op die plek in het schilderij vóórkomen. Dat levert het grafiekje 
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op zoals te zien in figuur 114. Voor elk element wordt aangegeven in welke pixel het voorkomt. Zie 

figuur 113. In figuur 113a zie je dat overal lood wordt aangetroffen.  

In figuur 113b en 113c zie je verdeling voor Sb (Antimoon) en Hg (Kwik). Vooral bij Sb zie je heel 

duidelijk de vorm van het gezicht van de vrouw. Blijkbaar zit in het pigment van het gezicht veel Sb.  

 

 
 

 

Figuur 112: (a) Vincent van Gogh, Grasgrond, Parijs, 
April-Juni 1887, Kröller Müller Museum, Otterlo.  
De rode rand in de afbeelding geeft het gebied aan 
van de plaatjes b en c (90° gedraaid tegen de klok in)  
(b) röntgenfoto: locatie verfmonster aangegeven met 
rode rand (figuur 115).   
(c) Infraroodreflectogram. 

 

Figuur 113: Kop van vrouw, 1884-1885, Kröller Müller 
Museum 
(a) verdeling van PbL gemeten met SR-XRF (zwart, 
lage intensiteit, wit, hoge intensiteit).  
(b) HgL laat de verdeling van vermiljoen zien.  
(c) SbK laat de verdeling van Napels geel zien, locatie 
verfmonster aangegeven met blauwe rand (figuur 
115).  
(d) ZnK laat de verdeling van zinkwit zien. Dit komt 
voornamelijk overeen met de bovenste laag verf en er 
is enige overeenkomst met concentraties SbK (neus, 
oor en nek). 

 

 
Figuur 114: voorbeeld van een XRF-spectrum, afkomstig van een plek op het schilderij. Het toont de aanwezigheid 
van o.a. Sb aan. 

 

In figuur 115 geeft het rode kader de plek aan waar het verfmonster genomen is. De kleine plaatjes 

laten de voor- en achterkant van het verfmonster zien. 
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Figuur 115: detail van de plek waar het verfmonster genomen is, zoals aangegeven in figuur 112b en 112c.  
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Figuur 116: dwarsdoorsnede van verfmonster bekeken met SR-μ-XRF.  

 

Figuur 116 laat de verdeling van de verschillende elementen in het verfmonster zien van Pb, Sb, Hg en 

Zn (zwart, hoge intensiteit; wit, lage intensiteit). Rode vakjes geven de overeenkomst met Sb en Pb op 

het niveau van pigmentkorrels. 
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Figuur 117: Vincent van Gogh, Kop van vrouw, 1884-1885, Kröller Müller Museum, Otterlo. 
(a) driekleurige reconstructie van Sb (gelig wit) en Hg (rood). Weergave van de huidkleur van het verborgen 
gezicht, (b) en (c) detail. 

 

57. Vraag 

a. Geef een verklaring voor het feit dat lood overal wordt gevonden. 

b. Welk pigment bevat Sb? Dus welke kleur zal er in het gezicht voorkomen? 

c. Welke elementen worden door XRF niet waargenomen? Dus welke kleuren zullen in de 

reconstructie van het schilderij ontbreken?  

 

Er is een pigment dat zowel Sb als Pb bevat, namelijk: Pb(SbO3)2  of Pb(SbO4)2, bekend als Napels geel. 

Omdat Sb en Pb veel voorkomen zou dus ook Napels geel gebruikt kunnen zijn. Uit andere onderzoeken 

weet men dat Van Gogh, in de tijd waarin hij dit hoofd schilderde, ook Napels geel gebruikte. Door 

gebruik te maken van verfmonsters van het schilderij kon men dat onderzoeken. Bij het nemen van een 

verfmonster haalt men een heel klein stukje van een schilderij, vaak op een plek waar al een 

beschadiging zit. 

In figuur 115 zie je waar men een verfmonster heeft genomen. Met behulp van micro-XRF kan men tot 

op het niveau van de pigmentkorrels analyseren welk element op bepaalde plaatsen zit. Uit die analyse 

blijkt dat op dezelfde plek Sb en Pb zit, dan moet het dus wel gaan om Pb2Sb2O7, ofwel: Napels geel. 

Zie figuur 116.  

Door nu de afbeeldingen in figuur 113 de kleur te geven van het pigment dat bij het gedetecteerde 

element hoort, kun je de kleuren zichtbaar maken. In figuur 117 zie je de combinatie van de drie 

kleuren die gebruikt zijn. Dat levert een duidelijk schilderij op dat heel goed past bij andere 

schilderijen die Van Gogh in die tijd maakte. Zelfs de penseelstreken worden zichtbaar. Het is duidelijk 

dat er nog kleuren ontbreken in de reconstructie. Misschien is dat een aardige vraag voor verder 

onderzoek. 
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58. Opdracht 

Welke technieken en kennis is allemaal gebruikt om dit onderzoek te kunnen uitvoeren? Vul de tabel in 

figuur 118 zo volledig mogelijk in. 

 

vak techniek kennis 

natuurkunde röntgenfoto  röntgenstraling, foto’s maken en kennis over de 

interactie van röntgenstraling met bepaalde elementen.  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Figuur 118: tabel onderzoekstechnieken. 

 
Figuur 119: röntgenfoto/ MA-XRF van Stilleven met akkerbloemen en rozen. 

In figuur 119 zie je een combinatie van een röntgenfoto en een XRF-scan voor zinkwit. Van het 

schilderij hebben we al eerder de röntgenfoto gezien. Er is dus ook een XRF-scan van gemaakt en dan 

wordt het plaatje duidelijker. Uit de brieven die Van Gogh aan zijn broer Theo schreef, weten we dat 

hij een schilderij gemaakt had met twee worstelaars.  
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59. Opdracht 

a. Zoek via internet wat de chemische samenstelling van zinkwit is. 

b. Leg uit hoe XRF werkt bij het element zink. Wat zal ongeveer de hoeveelheid keV zijn die de 

straling afkomstig van zink, heeft? Gebruik figuur 114. 

c. Leg uit waarom deze methode veel lijkt op de methode die gebruikt is bij Grasgrond.  

d. Wat hebben de onderzoekers hier anders gedaan dan bij het maken van de reconstructie van de 

Kop van de vrouw? 

 

60. Opdracht 

a. Wat levert dit hoofdstuk voor kennis op voor het maken van jullie schilderij? 

b. Op welke manier is het schilderij dat jullie naschilderen onderzocht?  

c. Welke afbeeldingen zijn daar van te vinden? 

d. Wat is er op die afbeeldingen te zien wat je ook moet verwerken in je schilderij? 

 

Voor meer informatie zie:  

 URL14: verslag van Kröller Muller Museum over onderzoek aan het schilderij Grasgrond 

 URL5: filmpje 13 ‘looking through Van Gogh’ waarin Joris Dik vertelt over het onderzoek aan het 

schilderij Grasgrond 

 URL15: een website met veel gegevens over onderzoek aan schilderijen 

 URL16: een presentatie waarin de werking van XRF wordt uitgelegd 

 URL5: film 10, 11 en 12 met uitleg over de verschillende onderzoekstechnieken zoals beschreven 

in hoofdstuk 6.  

 URL5: film 16 ‘Van Gogh onder de loep, een nieuwe Van Gogh gevonden’, een video met uitleg 

over de gebruikte onderzoekstechnieken om te bepalen of het een echte Van Gogh is.  

 Touch Van Gogh: een app van het Van Gogh Museum waarin allerlei onderzoeksinformatie aan de 

schilderijen wordt gekoppeld (gratis app). 
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Bijlage 1 Basiskennis scheikunde 

Deze bijlage bestaat uit een herhaling van leerstof en nieuwe leerstof. Deze zijn noodzakelijk om te 

begrijpen hoe een voorwerp aan zijn kleur komt.  

 

Hoofdstukvragen 

 Hoe zijn moleculen en atomen onderling verbonden? 

 Wat zijn complexe verbindingen? 

 Wat geeft kleur aan verbindingen? 

 Wat is een geconjugeerd systeem? 

 Wat zijn redoxreacties? 

 

B1.1 Bindingen  

Moleculen en atomen zijn erg kleine deeltjes. Het grootste deel van de stoffen zijn verbindingen van 

twee of meer elementen. Elk systeem streeft naar een zo laag mogelijke energie: atomen zullen dus 

spontaan met elkaar een binding aangaan als de energie van de binding lager is dan de som van de 

energieën van de atomen afzonderlijk. Deze binding komt alleen tot stand als de atomen niet te ver uit 

elkaar liggen, anders is er geen aantrekkingskracht tussen de atomen. Het is erg belangrijk dat deze 

minuscule deeltjes stevig aan elkaar vast blijven zitten, anders valt de wereld om ons heen 'gewoon' 

letterlijk uit elkaar. ‘Daarom’ zijn de atomen in een molecuul stevig met elkaar verbonden en zitten ze 

aan elkaar vast met chemische bindingen. De aard van de binding hangt vooral af van de aard van de 

bindingspartners. Er bestaan dus verschillende soorten bindingen. Een van de mogelijke indelingen is: 

eenvoudige bindingen en coördinatieve (of gecoördineerde covalente) bindingen. 

 

Eenvoudige bindingen 

Vanderwaalsbinding: dat is de binding tussen moleculen.  

Een stof, bijvoorbeeld een druppel water, bestaat uit heel veel moleculen. Deze druppel ziet eruit als 

één geheel. Hoe komt het dat deze moleculen bij elkaar blijven? De moleculen in deze waterdruppel 

trekken elkaar aan. De aantrekkingskracht tussen deze moleculen is zwak en heet de 

vanderwaalsbinding.  

 

Covalente binding: de covalente binding of atoombinding is een binding tussen atomen waarin de 

atomen één of meer gemeenschappelijke elektronenparen hebben. Met deze binding 

worden moleculen of samengestelde ionen opgebouwd. Het is een sterke binding. 

 

De covalente bindingen zijn opgedeeld in twee groepen: 

 Normale covalente binding, beide bindingspartners leveren één elektron van het gedeelde 

(gemeenschappelijke) elektronenpaar. 

Voorbeeld: in een waterstofmolecuul (H2) hebben de twee waterstofatomen één gedeeld 

elektronenpaar. 

H· + ·H  H:H  H-H 

De puntjes zijn elektronen. De : en het streepje geven een gedeeld elektronenpaar weer. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Molecuul
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Als twee atomen één gedeeld elektronenpaar hebben, spreken we van een enkele (covalente) 

binding (bijv. H-H), als twee atomen twee gedeelde elektronenparen hebben spreken we van een 

dubbele (covalente) binding (bijv. O=O). Er bestaan ook een drievoudige bindingen waarbij twee 

atomen drie gedeelde elektronenparen hebben. 

 

 Gecoördineerde covalente binding: één van beide bindingspartners levert het elektronenpaar. 

Deze binding bespreken we uitgebreider bij de coördinatieve bindingen. De bindingssterkte van een 

gecoördineerde covalente binding is zwakker dan bij de normale covalente binding. 

 

61. Opdracht 

In de samenvatting in figuur 120 ontbreekt een deel van de tekst. Maak deze samenvatting kloppend. 

Vul bij de cijfers op de streepjes in wat op die plaatsen moet staan. 

 

 
Figuur 120: onvolledige samenvatting. 

 

Metaalbinding: de buitenste elektronen in een metaalatoom kunnen vrij  bewegen en worden vrije 

elektronen genoemd. Ze kunnen van het ene naar het andere atoom 'springen'.  

De vrije elektronen en de positief geladen kernen van de metaalatomen trekken elkaar aan als een 

soort magneet. De metaalatomen blijven hierdoor bij elkaar. Deze binding is erg sterk (behalve bij 

kwik, want dat is een vloeistof). 

 

Ionbinding: een atoom bestaat uit een positieve kern (bestaande uit protonen en neutronen) met 

daaromheen bewegende negatief geladen deeltjes, de elektronen. De protonen zijn positief geladen. 

Sommige atomen kunnen elektronen afstaan. Daardoor krijgt het atoom een positieve lading. Andere 

atomen kunnen elektronen opnemen. Dan krijgen die atomen een negatieve lading. Een positief of 

negatief geladen atoom wordt een ion genoemd. Ionen met een tegengestelde lading trekken elkaar 

aan. Dat wil zeggen: positieve ionen trekken negatieve ionen aan, en omgekeerd.  

De binding tussen ionen is erg sterk.  

 

 

62. Vraag 

a. Is een ijzeren spijker positief geladen, negatief geladen of neutraal en waarom? 

b. We hebben twee ionen: O2-, Na+. Leg voor elk ion uit of het te veel of te weinig elektronen heeft, 

of te veel of te weinig protonen. En hoeveel te weinig of te veel? 

 

 

  

 1 _____________  covalente binding -> 2 _____________  bindingspartners 

   leveren één elektron van het 

   gedeelde elektronenpaar 

Covalente binding 

 

 3 _____________  covalente binding -> 4 _____________  bindingspartners 

   levert het elektronenpaar 
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Complexe verbindingen  

63. Experiment: complexe verbindingen 

Nodig 

 bekerglaasje 50 mL 

 0,1 M kopersulfaatpentahydraat 

 Ammonia (huis-tuinen keuken ammonia)   

 maatcilinder 10 mL 

 pipetje 

 roervlo met magneetroerder of roerstaafje. 

Methode 

 Doe 10 mL kopersulfaatoplossing in het bekerglaasje. 

 Doe de roervlo erin en zet het bekerglas op de roerder. 

 Voeg ammonia druppelsgewijs,  met het pipetje, toe aan de kopersulfaatoplossing, terwijl je 

voortdurend roert. Stop met toevoegen als de oplossing niet meer verkleurt. 

Noteer je waarnemingen en bewaar deze. In vraag 64 worden hierover nog een aantal vragen gesteld. 

 

Wat heb je net in de proef zien gebeuren? Hoe verklaar je deze waarnemingen?  

Het antwoord op deze vraag kunnen we vinden in de complexe verbindingen die gecoördineerde 

covalente bindingen bevatten.  

Gecoördineerde covalente binding 
Een gecoördineerde covalente verbinding wordt ook wel een complexe verbinding genoemd en 

bestaat uit één of meer overgangsmetalen en één of meer liganden.  

Een ligand is een molecuul of een ion dat een elektronenpaar heeft dat vooralsnog niet betrokken is in 

een chemische binding. Dit noemen we een vrij elektronenpaar. Vrije elektronenparen zitten in de 

buitenste elektronenschil van atomen. Dit vrije elektronenpaar kan worden gebruikt om een chemische 

binding te vormen met een metaal of een metaalion, deze verbinding noem je dan een complex.  
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Figuur 121: het periodiek systeem der elementen. Het d-blok is omcirkeld. 

 

Overgangsmetalen zijn metalen uit het d-blok van het periodiek systeem (zie figuur 121).  

Het periodiek systeem bestaat uit een aantal blokken. Een blok is een serie van aangrenzende groepen 

(s-, p- en d-blok) of perioden (f-blok).  

Het d-blok is een verzamelnaam voor die elementen die een gedeeltelijk gevulde d-schil hebben, deze 

worden ook wel overgangsmetalen genoemd. Door deze gedeeltelijk gevulde d-schil kunnen deze 

overgangsmetalen één of meerdere bindingen met andere atomen vormen, waardoor complexe 

verbindingen ontstaan. Overgangsmetalen zijn dus samen met liganden complexvormers. Daarnaast 

bezitten de overgangsmetalen bijzondere chemische en fysische eigenschappen: de meeste van deze 

overgangsmetalen kunnen optreden in verschillende valenties en hun zouten zijn gekleurd. 

Eén van de eigenschappen van een complexe verbinding is dat ze meestal een karakteristieke kleur 

hebben. De theorie hierachter wordt verderop uitgelegd.  

In de binding tussen een metaalion en een ligand wordt het hele elektronenpaar dat nodig is voor de 

binding geleverd door het ligand. Het ligand noemen we daarom een elektronenpaardonor.  

 

Water is zo’n ligand dat een elektronenpaar kan leveren:  

 

Figuur 122: vrij elektronenpaar. 

 

Het metaal(ion) kan een elektronenpaar accepteren van het ligand en noemen we daarom een 

elektronenpaaracceptor.  

 

Er zijn grofweg twee groepen liganden. Afhankelijk van het aantal elektronenparen dat het ligand kan 

doneren: 

 

Eén elektronenpaar Twee elektronenparen 

  

fluoride          (F-) dithiocarbamaat 

chloride       (Cl-) ethaan-1,2-diamine 

bromide         (Br-) glycol 

jodide          (I-) acetylacetonaat 

cyanide        (CN-)  

thiocyanaat (SCN-)  

ammine       (NH3)  

carbonyl      (CO)  

water             (H2O)  

Figuur 123: voorbeelden van liganden. 

 

Chemische reeksen van het Periodiek Systeem der Elementen 

Alkalimetalen Aardalkalimetalen Overgangsmetalen Hoofdgroepmetalen Metalloïden 

Niet-metalen Halogenen Edelgassen Lanthaniden Actiniden 
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Een complexe verbinding is neutraal of geladen. In het laatste geval wordt het een complex ion 

genoemd en heeft het een positief of negatief tegenion bij zich. 

 

NOTATIE: hoe schrijf je nu zo’n complexe verbinding in een formule?  

In de formule geef je het complexe ion aan tussen rechte haken: [complex ion].  

De formule wordt: [ion_ligandaantal_ligandaantal]tegenion.  

 

Voorbeeld 

De verbinding [CoCl(NH3)5]SO4  heet penta-amminechlorocobalt(III)sulfaat en bestaat uit een 

kobalt3+ion met 5 (ongeladen) NH3-moleculen en een negatief geladen chloride-ion als liganden. Dit 

complex ion heeft een lading van 2+; dus is er 1 sulfaation als tegenion aanwezig. 

 

64. Vragen bij experiment 63 

Neem nu de aantekeningen die je bij experiment 63 hebt gemaakt erbij en beantwoord de volgende 

vragen. 

a. Geef de oplosvergelijking van kopersulfaatpentahydraat. 

b. Wat denk je dat het vaalblauwe neerslag is dat ontstaat? 

c. Geef de reactievergelijking van het evenwicht dat hier optreedt. 

 

Reacties met complexe verbindingen kunnen onderverdeeld worden in: 

 Substitutiereacties 

Het ene ligand wordt vervangen door het andere ligand. De aard van de liganden bepaalt de 

verschillende energieniveaus en daarmee ook de golflengte van het geabsorbeerde licht. 

 Elektronoverdrachtreacties  

Als een verbinding één element bevat dat met verschillende ladingen daarin voorkomt, kan 

absorptie van licht ervoor zorgen dat er elektronenoverdracht plaatsvindt van het ene ion naar het 

andere. Dit zijn redoxreacties.  

65. Vraag 

Wat is het verschil tussen een substitutiereactie en een elektronenoverdrachtreactie? 

 

Kristallen 

In veel stoffen worden de bouwstenen (moleculen, atomen of ionen) volgens een vast patroon 

gerangschikt. Zo ontstaan er kristalvormen. Een mooi voorbeeld hiervan is een ijskristal; dat is 

opgebouwd uit watermoleculen.  

De zichtbare kristalvorm hangt af van de onzichtbare (kristal)structuur van de bouwstenen. De 

kristalstructuur van een complexe verbinding wordt gevormd door het centrale metaalatoom of –ion 

waar de liganden aan gebonden zijn.  

 

Hieronder zie je een aantal voorbeelden van kristalstructuren van complexe verbindingen. 

 

 

 

 

 

 

 Octaëder 

Een octaëder is een kristalvorm met acht vlakken en zes hoekpunten, in feite zijn het twee 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tegenion
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piramides tegen elkaar aangeplakt. 

[Fe(CN)6]
3- is een complex ion met een octaëderstructuur. 

 

 
Figuur 124: octaëdrische kristalvorm en octaëderstructuur van de bouwsteen. 

 

 

 

  Vierkant plat vlak 

 
Figuur 125: kristalstructuur van de bouwsteen: vierkant plat vlak. 

 

 Tetraëder 

Een tetraëder is een kristalvorm met vier vlakken en vier hoekpunten. 

 
Figuur 126: Tetraëdrische kristalvorm en de tetraëderstructuur van de bouwsteen. 
 

Karakteristieke kleur van complexe verbindingen 

Je weet nu dat een complexe verbinding een karakteristieke kleur heeft en bestaat uit een centraal 

metaalatoom met één of meer liganden eraan gebonden. Hoe ontstaat deze karakteristieke kleur?  

Als er liganden binden aan het centrale metaalatoom dan vindt er een energieniveauverandering plaats 

in dit metaalatoom door de aanwezigheid van de elektronen van de liganden.  

 

De elektronen van het metaalion die dichter bij de liganden liggen, hebben een hogere energie dan de 

elektronen die verder van de liganden af liggen. Dit betekent een splitsing van de energieniveaus van 

het metaalion.  

De grootte van deze splitsingsenergie (Δ) komt in het elektromagnetisch spectrum overeen met een 

bepaalde golflengte, die weer overeenkomt met een bepaalde kleur, zie Bijlage 2.  

                  [Fe(CN)6]
3- 

 

           

                         [Ni(CN)4]
2- 

                                           

                                                                                       [Ni(Cl)4]
2- 
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Verschillende soorten liganden leiden tot verschillende waarden van Δ. Dit verklaart het feit dat 

coördinatieverbindingen met hetzelfde metaalion verschillende kleuren kunnen hebben. Wélke kleur de 

verbinding laat zien is afhankelijk van het ligand dat eraan gebonden zit.  

 

De grootte van de splitsingsenergie (Δ) wordt beïnvloed door de volgende factoren: 

 het soort metaalion in de verbinding 

 het soort ligand dat aan het metaalatoom(ion) is gebonden. 
 

Verder speelt ook de ruimtelijke verdeling van de liganden rondom het metaalatoom(ion) een rol, maar 

hier gaan we niet verder op in. 

 

66. Vraag 

Wordt de kleur van een rode verf veroorzaakt door een grote of een kleine splitsingsenergie (Δ)? Leg 

uit. 

 

De verdringingsreeks (spectrochemische reeks) is een lijst van liganden waarvan de volgorde van de 

liganden zodanig is, dat de zwakkere liganden (kleine energieverschillen) vooraan staan. De sterkere 

liganden (grote energieverschillen) staan achteraan: 

I− < Br− < S2− < SCN− < Cl− < NO3
− < F− < OH− < H2O < NH3 < ethaan-1,2-diamine < NO2

− < CN− < CO 

 

67. Experiment: aantonen ligandverdringing  (demo) 

 

Ligandverdringing aantonen met een nikkel(II)complex.  

Nodig 

 0,5 M nikkel(II)sulfaathexahydraat 

 0,5 M ethaan-1,2-diamine(C2H8N2)-oplossing = EDA. 

 5 reageerbuisjes in een rek. 

 pipet 1 mL en 5 mL. 

Methode 

 doe in elk buisje 0,5 mL van de nikkelsulfaatoplossing. 

 voeg 0,5 mL EDA toe aan buisje 2 

 voeg 1,0 mL EDA toe aan buisje 3 

 voeg 1,5 mL EDA toe aan buisje 4 

 voeg 2,0 mL EDA toe aan buisje 5 

 noteer de kleuren die ontstaan in de tabel van figuur 127. 

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ligand
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koolstofmonoxide
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Resultaten 

 

Oplossing 
verhouding 

EDA : nikkel 
kleur 

1 0 : 1  

2 1 : 1  

3 2 : 1  

4 3 : 1  

5 4 : 1  

Figuur 127: kleurentabel ligandverdringing. 

 

Opdrachten bij experiment 67 

a. Geef de molecuulformule van het complexe ion hexahydronikkel(II). 

b. Zoek op het internet de structuurformule van ethaan-1,2-diamine op.    

c. Geef voor elk buisje de reactievergelijking van de reactie die plaatsvindt.  

Tip: 1 EDA-molecuul verdrijft 2 waterliganden. 

 

B1.2 Geconjugeerd systeem 

Organische pigmenten bevatten vaak benzeenringen (figuur 129) of andere geconjugeerde systemen 

zoals -C=C-C=C-C=C- (figuur 128). 

 

  
 

Figuur 128: geconjugeerd systeem, de pijltjes geven aan dat 

de dubbele bindingen kunnen ‘verspringen’ . Bron: W. den 

Boer. 

 

Figuur 129: benzeenring met 

afwisselend dubbele en enkele 

bindingen. Ook hier geven de pijltjes 

aan dat dat de dubbele bindingen 

kunnen ‘verspringen’. Bron: W. den 

Boer. 

 

Als de bindingen om en om enkel en dubbel zijn, kunnen de dubbele bindingen zich verplaatsen door 

het molecuul. Dat wordt een geconjugeerd systeem genoemd en levert extra stabiliteit voor de 

verbinding. In een geconjugeerd systeem behoren de elektronen dus niet meer tot één specifieke 

dubbele binding, maar ze kunnen bewegen door het hele geconjugeerde systeem en worden verdeeld 

over alle bindingen daarin. Het resultaat is een soort gemiddelde van de twee structuren van figuur 

128. De steeds verhuizende elektronen noemen we gedelokaliseerde elektronen (kunnen vrij bewegen). 

 

                                                                                  

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gedelokaliseerd_elektron
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B1.3 Redoxreacties 

In de periode waarin de elementen voor het eerst beschreven werden, was het atoommodel nog volop 

in ontwikkeling. Elektronen waren nog niet bekend. Het klassieke experiment van Lavoisier (tweede 

helft van de 18e eeuw) met kwik, waarbij kwikoxide ontstaat dat vervolgens weer teruggebracht kan 

worden naar kwik, ligt ten grondslag aan het begrip 'reduceren' (Het Latijnse woord 'reductare' 

betekent 'terugbrengen'). Het begrip oxideren werd als eerste gebruikt om het reageren met zuurstof, 

oxygenium, te beschrijven. 

In de loop der jaren werd duidelijk dat het om overdracht van elektronen ging. De reductor geeft dan 

elektronen af en de oxidator neemt elektronen op. Omdat elektronen niet 'los' kunnen voorkomen 

moeten reductor en oxidator altijd gezamenlijk voorkomen. Hierdoor ontstond het woord REDOX-

reactie. De term REDOX is een samenvoeging van RED(uctor) en OX(idator). 

In een redoxreactie reageren altijd een oxidator en een reductor, waaruit ook altijd een nieuwe 

reductor en een nieuwe oxidator ontstaan.  
 

Een redoxreactie is dus een reactie tussen atomen, moleculen en/of ionen waarbij elektronen worden 

uitgewisseld. Er ontstaan, zoals bij iedere chemische reactie, nieuwe stoffen. 

 

Definitie van een redoxreactie: 

 chemisch proces waarin elektronen worden overgedragen van het ene deeltje naar het andere 

 chemisch proces waarin de ladingen van twee of meer elementen veranderen. 

 

Belangrijke begrippen samengevat in een tabel: 

Begrip  Omschrijving 

oxidator het deeltje dat elektronen accepteert van een ander deeltje 

reductor het deeltje dat elektronen doneert aan een ander deeltje 

Figuur 130: begrippen redoxreacties. 
 

68. Vraag 

a. Vul één van de volgende woorden in op de stippellijntjes in onderstaande zinnen: reductor, 

oxidator 

1. De ………………… neemt elektronen op waaruit een nieuwe ……………… ontstaat.  

2. De ………………… staat elektronen af waaruit een nieuwe ……………… ontstaat. 

b. Leg uit of de volgende stoffen oxidator of reductor zijn:  

kobalt (Co), zwavel (S) als er S2- uit ontstaat, chloor (Cl2), waterstof (H2) 

69. Vraag 

Welk antwoord is juist? Leg uit. 

Tijdens de oxidatie van glucose zullen de moleculen van glucose: 

a. elektronen verliezen 

b. H+-ionen verliezen 

c. elektronen ontvangen 

d. H+-ionen ontvangen 

 

Een reductor is dus een elektrondonor, en een oxidator een elektronacceptor.  

Waar hebben we eerder een reactie gezien waarbij de ene stof elektronen van de andere stof 

opneemt?  

http://nl.wikibooks.org/w/index.php?title=Lavoisier&action=edit&redlink=1
http://nl.wikibooks.org/w/index.php?title=Kwik&action=edit&redlink=1
http://nl.wikibooks.org/w/index.php?title=Kwijk(II)oxide&action=edit&redlink=1
http://nl.wikibooks.org/w/index.php?title=Zuurstof&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektron
http://nl.wikipedia.org/wiki/Reductor
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oxidator
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Dat zagen we bij de vorming van een complexe verbinding. Zijn dit dan ook dezelfde soort reacties? 

Nee, dat zijn ze niet. Er zijn een paar belangrijke verschillen. Deze verschillen staan vermeld in figuur 

131. 

 
 

Complexe verbinding Redoxreactie 

De donor doneert het elektronenpaar dat 

nodig is voor de binding met de acceptor. 

De donor doneert losse elektronen die door 

de acceptor worden opgenomen. 

De lading van het element blijft hetzelfde. De lading van het element verandert. 

 

Figuur 131: verschillen tussen de vorming van een complexe verbinding en een redoxreactie. 

 

Een redoxreactie is altijd opgebouwd uit twee halfreacties.  

Halfreacties hebben betrekking op de oxidatie of reductie van een stof. In de totaalreactie wordt 

beschreven in welke verhouding oxidator en reductor met elkaar reageren.  

We noemen een reductor en een oxidator die bij elkaar horen, een redoxkoppel.  

 

3. Scheikunde: vergelijking van een redoxreactie opstellen 

Er kunnen dus altijd twee halfreacties opgesteld worden: 

1. voor het afstaan van elektronen door de reductor; maak deze kloppend 

reductor 1  oxidator 1 + elektronen (e-) 

2.  voor het opnemen van elektronen door de oxidator; maak deze kloppend 

oxidator 2 + elektronen (e-)  reductor 2 

De totaalreactie is de optelsom van deze twee halfreacties, waarbij je ervoor zorgt dat evenveel 

elektronen worden opgenomen als afgestaan. De elektronen kunnen bij het optellen dan tegen elkaar 

weggestreept worden. 

 

Totaalreactie:  reductor 1 + oxidator 2  oxidator 1 + reductor 2  

 

De redoxkoppels zijn hier: koppel 1 : red 1 en ox 1 

   koppel 2 : ox 2 en red 2 

 

70. Vraag 

Als je een ijzeren spijker in een koper(II)sulfaatoplossing plaatst, vindt er een redoxreactie tussen Fe(s) 

en Cu2+(aq) plaats.  

De totaalreactie is Fe(s) + Cu2+(aq)  Fe2+(aq) + Cu(s). 

a. Geef de beide halfreacties. Welke reactie hoort bij de reductor en welke bij de oxidator?  

b. Geef de redoxkoppels van beide halfreacties. 

 

71. Experiment: redoxreactie (deze demo moet in de zuurkast) 

Nodig 

 verdund salpeterzuur (1M) 

 koperkrullen  

 reageerbuis + reageerbuisknijper 

 brander. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Reductor
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Methode 

 doe een paar koperkrullen in de buis 

 voeg hier een paar mL verdund salpeterzuur aan toe 

 verwarm het mengsel even 

 noteer je waarnemingen. 

Vragen bij experiment 71 

a. Welke kleur hebben de koperkrullen? 

b. Welke kleur heeft de salpeterzuuroplossing? 

c. Welke kleur heeft de oplossing aan het eind van de reactie? 

d. Wat heb je zien gebeuren? 

e. Geef de molecuulformule van verdund salpeterzuur en van koper. 

f. Wat is in deze reactie de oxidator en wat de reductor? 

g. Maak beide halfreacties kloppend: 

1. ….NO3
- + ….H+ + ….e-  ….NO(g) + ….H2O 

2. ….Cu(s)  ….Cu2+ + ….e- 

h. Maak de totaalreactie compleet (‘kloppend’). 

….NO3
- + ….H+ + ….Cu(s)  ….NO(g) + ….H2O + ….Cu2+ 
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Bijlage 2 Basiskennis natuurkunde 

 

De volgende basiskennis van de natuurkunde is van belang voor het begrijpen van de verschillende 

scantechnieken. 

 EM-spectrum 

 röntgenstraling  

 atoombouw 

 atoommodel van Bohr 

 elektronenschillen/elektronenbanen 

 energieniveaus, gekwantificeerd 

 uitleg over eV en keV 

 XRF-scannen 

 sem-edx  

 infraroodreflectogram. 

 

B2.1 Elektromagnetisch spectrum 

Met elektromagnetisch spectrum (EM-spectrum) bedoelen we alle soorten straling die ontstaat door 

de wisselwerking van elektromagnetische velden. Zichtbaar licht (dus alle kleuren van de regenboog) is 

er het bekendste gedeelte van. In figuur 132 zie je een overzicht van het EM-spectrum. Naast zichtbaar 

licht bestaat het EM-spectrum uit gammastraling, röntgenstraling, ultraviolette straling, infrarode 

straling, microgolven en radiogolven. Elektromagnetische golven verschillen alleen in golflengte (λ) en 

dus in energie (E). Korte golven hebben een hoge frequentie (f) en zijn energierijk, lange golven 

hebben een lage frequentie en zijn energiearm. 

De golflengte van zichtbaar licht varieert van 400 nm tot 750 nm dus van 4,0∙10−7 m tot 7,5∙10−7 m. 

Sommige mensen vinden de term ‘zichtbaar licht’ dubbelop. 

Infrarode straling en radiogolven hebben een grotere golflengte dan die van zichtbaar licht. Daarbij 

behoren dus kleinere energiewaarden. 

Röntgen- en gammastraling zijn voorbeelden van straling met kleinere golflengte, dus met hogere 

frequentie en dus met meer energie. 

 
 

Figuur 132: het elektromagnetische spectrum. Bron Wikipedia. 
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72. Experiment: spectrum van het zichtbare licht 

Nodig  

 nieuwe, niet gebrande CD  

 zonlicht. 

Methode 

Neem een nieuwe CD of DVD en houd hem een beetje schuin in het zonlicht. Je ziet nu allerlei kleuren. 

De kleuren die je ziet, vormen het spectrum van het zichtbare licht. Je ziet dat het witte zonlicht uit 

verschillende kleuren bestaat. Welke kleuren zie je? Zijn dat dezelfde kleuren als die van het 

elektromagnetisch spectrum van de figuur 132? 

 

B2.2 Röntgenstraling zie ook de module Medische Beeldvorming 

Wilhelm Conrad Röntgen 

Wilhelm Conrad Röntgen onderzocht in 1895 de zogenaamde kathodestralen. Bij dat onderzoek had hij 

de buis, waarin die stralen werden opgewekt, met zwart papier afgedekt. Na het inschakelen van het 

apparaat bleken enige toevallig in het laboratorium aanwezige kristallen van bariumplatinacyanide 

helder op te lichten. Blijkbaar waren er toen nog onbekende stralen opgewekt die door het zwarte 

papier heen drongen! Röntgen noemde deze X-stralen. Die naam werd later veranderd in 

röntgenstralen, maar vooral in Engelstalige landen kom je nog vaak ‘X-rays’ tegen. 

 

Men zag snel diverse toepassingen van deze nieuwe stralen. Al in 1896 werden hiermee skeletfoto's 

gemaakt en er werd zelfs kanker mee behandeld. Tegenwoordig worden met die stralen bijna alle 

organen van het lichaam onderzocht. Door nieuwe technologieën is een zeer geringe dosis straling 

voldoende. Röntgen ontving in 1901 de Nobelprijs voor natuurkunde. 

 

Meer over röntgenstraling 

Röntgenstraling  is net als licht een vorm van elektromagnetische straling.  

Röntgenstralen hebben veel kleinere golflengten (van 10−8 m tot 10−10 m, ca 0,01 nm volgens figuur 

132) dan die van zichtbaar licht  en zijn dus veel energierijker. Zie tabel 19 B van BINAS waarin de 

stralingsenergie in elektronvolt (eV) is aangegeven. 

1eV = 1,6∙10−19 J.  

 

Hoe ontstaat röntgenstraling? 
Röntgenstraling wordt opgewekt in een vacuüm röntgenbuis. Een schematische voorstelling van een 

röntgenbuis vind je in figuur 133. 

Door sterke verhitting van een gloeidraad (de gloeikathode K) komen elektronen vrij. Deze elektronen 

schieten van de kathode naar de positieve anode A. De anode is gemaakt van een legering van 

wolfraam en rhenium. Tussen de kathode en de anode is een hoogspanning aangelegd. De ontstane 

elektronenstroom tussen de gloeidraad en de anode noem je de buisstroom. Bij de heftige botsingen 

tussen de elektronen en de anode komt röntgen–straling vrij uit de anode. 
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Figuur 133: schematische voorstelling van een röntgenbuis met waterkoeling. Bron: Wikipedia. 

 

Betekenis van de symbolen 
K  =  kathode (negatieve pool) 

A  =  anode (positieve pool) 

Ua  =  anodespanning (buisspanning) 

Uh  =  kathodeverwarmingsspanning (gloeispanning)  

X  =  röntgenstraling 

C  =  waterkoeling 

Win  =  waterinlaat 

Wout  =  wateruitlaat 

 

Toepassing van röntgenstraling 

De eerste toepassing van röntgenstraling was eenvoudig: röntgenstralen gingen grotendeels door het 

lichaam heen, maar werden door botten meer verzwakt. Röntgenstralen waren dus uitstekend geschikt 

om botbreuken te detecteren. 

Men gebruikte cassettes met röntgenfilm. Dat systeem was goed te vergelijken met de toen gewone, 

klassieke, fotografie. Ook die maakte gebruik van de lichtgevoeligheid van een fotografische laag. Die 

lichtgevoeligheid berustte op een fotochemische reactie van het lichtgevoelige zilverbromide. Meer 

belichting had meer zwarting tot gevolg. 

De moderne röntgentechnieken zijn niet alleen geschikt om botbreuken te onderzoeken, ze zijn ook 

voor een groot aantal andere toepassingen geschikt, zoals het onderzoek aan schilderijen.  

 

B2.3 Atoombouw 

 Het aantal elektronen in een (neutraal) atoom is gelijk aan het aantal 

protonen dat zich in de kern bevindt.  

In de loop van de geschiedenis zijn er verschillende atoommodellen in 

gebruik geweest. Voor deze module kunnen we het beste het 

atoommodel van Bohr gebruiken. 

Een atoom is voor het grootste gedeelte leeg. De kern is erg klein ten 

opzichte van de banen waarin de elektronen om de kern draaien. 

Een atoom bestaat uit protonen, neutronen en elektronen. De protonen 

en neutronen bevinden zich in de kern van een atoom en daarom heen 

draaien de elektronen.  

 

Het atoommodel van Bohr (1913)  

Volgens Bohr bezit een atoom 7 mogelijke energieniveaus, ook wel elektronenschillen genoemd, rond 

de kern, zie figuur 3. Deze elektronenschillen zijn denkbeeldige banen om de atoomkern. De schillen 

hebben schilnummer van 1 tot en met 7 of worden aangeduid met de letters K, L, M, N, O, P en Q, 

beginnend vanaf de kern. Dat zijn de hoofdschillen. 

 
 
Figuur 134: atoommodel van 

Bohr, niet in de juiste 

verhouding getekend. 
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De hoofdschillen zijn op hun beurt weer onderverdeeld in subschillen s, p, d, f, g, h, i, ….. 

Elke schil heeft een bepaald energieniveau ten opzichte van  

de kern.  

Hoe dichter de schil bij de kern ligt, hoe lager zijn energieniveau. 

Elektronen die zich in dezelfde schil bewegen, bezitten dezelfde energie-inhoud.  

 

In figuur 135 zie je hoeveel elektronen er maximaal in een schil passen. 

 

Schil K L M N O P Q 

Nummer (n) 1 2 3 4 5 6 7 

Max. bezetting (2∙n2) 2 8 18 32 32 32 32 

Figuur 135: tabel met maximale aantal elektronen per schil. Bron Wikipedia. 

 

 
Figuur 136: model volgens Bohr van een natriumatoom, met K-, L- en M-schil. 

 

In elke schil is plaats voor maximaal 2∙n² elektronen (n = schilnummer). Nooit worden meer dan 32 

elektronen in eenzelfde schil aangetroffen.  

Bijvoorbeeld:   In de K schil (n = 1) komen hoogstens 2∙(1)² = 2 elektronen voor. 

In de L schil (n = 2) komen hoogstens 2∙(2)² = 8 elektronen voor. 

 

Elk atoom streeft naar een edelgasconfiguratie. Daarmee wordt bedoeld dat 

de buitenste atoomschil overeenkomt met de buitenste schil van een 

edelgasatoom. De elektronen bevinden zich bij voorkeur zo dicht mogelijk bij 

de kern. Dan bevinden ze zich in de laagste energietoestand. Schillen die het 

dichtst bij de kern liggen worden dus het eerst bezet met elektronen. Pas als 

deze vol zijn komt het volgende elektron in een hoger gelegen schil terecht. 

Maar natuurlijk zijn er uitzonderingen. 

 

Het atoom als flatgebouw 

Een atoom is net een flatgebouw. Het heeft verschillende verdiepingen. De 

begane grond is de kern en de verdiepingen zijn de schillen. Op elk van deze verdiepingen kunnen één 

of meer elektronen zitten. 

Als we over kleuren praten, zijn de verschillen in hoogte van deze verdiepingen erg belangrijk. De 

elektronen op de onderste verdieping hebben de laagste energie, hoe hoger we komen, hoe hoger de 

energie.  

Bij elk atoom is de afstand tussen de verdiepingen anders.  

Licht bestaat uit fotonen, een soort 'energiepakketjes'. Als licht op een atoom schijnt, kan het atoom 

een foton (= energie) opnemen (absorberen), daardoor zal een elektron naar een hogere verdieping 

springen. Dat heet exciteren of aanslaan van het elektron. Datzelfde elektron valt vrijwel direct weer 

terug naar een lagere verdieping (schil) en verliest dan wat van zijn energie. Hoe meer verdiepingen 

hij omlaag valt, hoe meer energieverlies er is. Dat energieverlies komt weer vrij in de vorm van 

straling en dus vaak licht. 

 
Figuur 137: een elektron 

valt terug en zendt een 

foton uit. 
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Omdat bij elk atoom de afstand tussen de verdiepingen anders is, zal ook de uitgezonden 

stralingsenergie anders zijn. Die uitgezonden energie bepaalt de golflengte en daarmee de kleur van 

het uitgezonden licht. Dat is dus de kleur die wij zien. 

 

De fotonen die niet de juiste energie hebben om een elektron aan te slaan, worden doorgelaten of 

gereflecteerd. Alleen de fotonen met de juiste energie worden geabsorbeerd. Als een pigment alleen 

het blauwe licht (400 nm - 490 nm) absorbeert, wordt licht met de golflengten 500 nm - 700 nm uit het 

spectrum gereflecteerd of doorgelaten. Die golflengten komen overeen met respectievelijk het groene 

en rode licht. Groen en rood licht, dat tegelijkertijd door ons oog wordt waargenomen, zien we als 

geel licht. Zie figuur 22. 

Een voorwerp dat elke golflengte (dus energie) absorbeert en daarom in het geheel geen licht 

terugkaatst, noemen we zwart. Een wit voorwerp daarentegen kaatst alle golflengten terug.  

Een mens kan licht zien tussen 380 en 780 nm. De energie ligt ongeveer tussen 3,2 eV en 1,7 eV.  

 

Hoe verder de elektronen van de kern verwijderd zijn hoe meer energie ze bezitten. Als elektronen 

zich van een buitenste schil naar een schil meer naar binnen verplaatsen, komt er energie vrij. Die 

energie komt dan vrij als straling.  

 

Elektronen kunnen zich van de buitenste schil naar een schil meer naar binnen verplaatsen als: 

 een 'binnen'-elektron weggeschoten is door een ander elektron of een ander deeltje 

 een 'binnen'-elektron weggeschoten is door straling, zoals röntgenstraling.  

 

De energie die vrijkomt als een elektron overgaat van de M-schil naar de L-schil is voor koper altijd 

hetzelfde (zie figuur 138). 

 

Op deze manier kun je elementen dus herkennen, als ze beschoten worden met elektronen waarbij 

andere elektronen uit een hogere baan de 'gaten' opvullen in een lagere baan. Dan komt er steeds een 

kenmerkende hoeveelheid energie vrij. 

Als je die energie kunt opvangen en meten, krijg je een energiepatroon, dat kenmerkend is voor dat 

ene element. 

 

De energie van de straling uit het EM-spectrum kun je berekenen met de formule: 

𝐸 =  ℎ ∙ 𝑓 =
ℎ𝑐

𝜆
 (1) 

 

 E = energie van het foton in joule (J) 

 h = constante van Planck = 6,626∙10-34 Js 

 f = frequentie in Hz 

 c = lichtsnelheid = 2,997∙108 m/s 

 𝜆 = de golflengte in meter 
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Figuur 138: een elektron valt van de M-
schil naar de K-schil en zendt een foton 
uit. 

 

Figuur 139: een golf. 

Röntgenstraling heeft, net als geluid, een golflengte, zie figuur 139. De grootte van de golflengte λ ( 

labda) van röntgenstraling ligt rond de 1 nanometer dus 1·10-9 m. 

De snelheid van het licht is 2,997·108 m/s.  

De lichtsnelheid is voor alle golflengte dezelfde en wordt aangegeven met de kleine letter c. 

Dus c = 2,997·108 m/s. 

De frequentie van de golf bereken je met: 

𝑓 =
𝑐

𝜆
 (2) 

 

Omdat bij röntgenstraling vooral de energie van belang is, worden de verschillende soorten 

röntgenstraling aangegeven met de energie die ze hebben. Voor röntgenstraling ligt die energie tussen 

de 3·10-16 joule en 48·10-16 joule.  

Omdat dit onhandige getallen zijn om mee te werken, heeft men voor kleine hoeveelheden energie een 

andere eenheid. Die energie-eenheid is de elektronvolt (eV). 

1 eV = 1,6·10-19 J. Dat is de energieverandering van een elektron, als het een spanningsverschil 

doorloopt van 1 volt. 

Veel grafieken die iets vertellen over de energie van röntgenstraling gebruiken het voorvoegsel kilo, 

dus kilo-elektronvolt. 1 keV = 1000 eV. 

 

We zeggen dat de energieniveaus gekwantificeerd zijn. Dat betekent dat niet elk energieniveau voor 

een elektron mogelijk is, maar dat alleen specifieke niveaus beschikbaar zijn. En die verschillen dan 

weer per atoomsoort. 

Van die verschillen wordt gebruik gemaakt om de verschillende atoomsoorten te kunnen 

onderscheiden. Zie tabel 21 van BINAS voor de energieniveaus bij het waterstofatoom. 

Je ziet in die tabel de verschillende energieniveaus die een elektron bij waterstof kan hebben. En er 

wordt van de uitgezonden straling aangegeven welke golflengten passen bij de verschillende 

overgangen, te zien aan de waarde van de letter n. 

 

B2.4 Röntgenfluorescentiespectrometrie (XRF)  

Röntgenfluorescentiespectrometrie (XRF), is een scantechniek die wordt gebruikt om vast te stellen 

welke chemische elementen er in een monster of object aanwezig zijn, bijvoorbeeld in een deel van 

een schilderij. 

Bij bestraling met XRF-röntgenstraling zendt elk chemisch element karakteristieke golflengten uit. Zo 

worden bij schilderijen de elementen in meerdere verflagen tegelijk geïdentificeerd en geanalyseerd. 

Op basis van de aanwezige elementen en de kleur van de geanalyseerde plek, kan dan worden 

verondersteld of vastgesteld welke pigmenten in de verflagen aanwezig zijn.  



Leerlingenmodule Van Gogh Onder de Loep  nlt5-h026  98 

 

 

Het werkt op de volgende manier: 

Het schilderij wordt bestraald met hoogenergetische röntgenstraling. Die zorgt ervoor dat een elektron 

uit een lage energieschil uit het atoom geschoten wordt. In die lagere schil ontstaat dus een 'gat'. Een 

elektron uit een hogere energieschil vult dit ‘gat’ op. Daarbij komt energie vrij in de vorm van relatief 

laagenergetische röntgenstraling. Die röntgenstraling wordt door een detector waargenomen. 

 

 
Figuur 140: XRF-grafiek. 

 

De golflengte(n) van deze vrijkomende röntgenstraling is / zijn specifiek voor elk chemisch element en 

kan / kunnen zichtbaar worden gemaakt als piek(en) in een grafiek. Aan de plaats van die piek(en) kun 

je de verschillende elementen herkennen. 

In figuur 140 zie je een aantal pieken van een XRF-scan van een schilderij. Ook zie je een aantal keer 

Pb staan: lood. De grondlaag van dit schilderij bestaat waarschijnlijk uit loodwit, of in het monster 

ervan zit een ander loodhoudend pigment. Verder zie je een hoge piek van Fe en minder hoge pieken 

van Cu, As en K. Met deze kennis over de elementen die vóórkomen in pigmenten kun je nu bepalen 

welke pigmenten dit schilderij kan bevatten. 
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Bijlage 4 URL-lijst 

URL1 De brieven van Theo van Gogh aan zijn broer Vincent van Gogh, 

http://vangoghletters.org/vg/. 

Tik onder Search de naam van het schilderij in en de relevante brieven komen tevoorschijn. Voor brieven in het 

Nederlands klik in de bruine balk Original tekst aan. Let wel, sommige brieven zijn in het Frans en dan heeft de 

Engelse versie waarschijnlijk de voorkeur. 

 

URL2 Van Gogh Museum, http://www.vangoghmuseum.nl.  

URL3 Van Goghs Atelierpraktijk, http://www.vangoghsatelierpraktijk.nl/.  

URL4 Van Gogh Museum, op zoek naar contrast, http://www.vangoghmuseum.nl/nl/verhalen/op-

zoek-naar-contrast. Bekijk de presentatie. 

URL5 YouTube, kanaal Van Gogh onder de loep, 

https://www.youtube.com/channel/UCmPZ1v90t85hDVW8OEmrLLg. Bekijk de filmpjes. 

URL6 Bioplek, het netvlies, http://www.bioplek.org/animaties/oog/netvlies.html.  

URL7 Bioplek, fotoreceptoren, http://www.bioplek.org/animaties/oog/fotopigmenten.html.  

URL8 TEDtalk, Optical illusions show how we see, 

https://www.ted.com/talks/beau_lotto_optical_illusions_show_how_we_see?language=en.  

URL9 Van Goghs Atelierpraktijk, methoden en technieken, 

http://www.vangoghsatelierpraktijk.nl/methoden-en-technieken/. 

URL10 Google Cultural Institute, https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project.  

URL11 Natuurkunde.nl, http://www.natuurkunde.nl/. Bekijk de artikelen van Bart Lindner over 

röntgenfoto’s en röntgenstraling. http://www.natuurkunde.nl/opdrachten/748/hoe-ontstaat-

rntgenstraling en http://www.natuurkunde.nl/artikelen/751/de-rntgenfoto 

URL12 Medische beeldvorming, www.nieuwenatuurkunde.nl zoek naar havo module medische 

beeldvorming 
 URL13 De brieven van Theo van Gogh aan zijn broer Vincent van Gogh, 17 december 1885, 

http://www.vangoghletters.org/vg/letters/let548/letter.html.  

URL14 Kröller Müller, verslag van Kröller Müller museum over onderzoek aan het schilderij 

Grasgrond, : https://www.yumpu.com/nl/document/view/20044008/nieuwe-techniek-

ontmaskert-een-verborgen-van-gogh-schilderij 

URL15 Universiteit Antwerpen, LED lights may be bad for Van Gogh Paintings, 

http://www.vangogh.ua.ac.be/.  

URL16 SlideShare, XRF a basic overview, http://www.slideshare.net/mebecker1/xrf-basic-

principles-13490841. Uitleg over XRF: de eerste slides leggen goed uit hoe het werkt. 
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Bijlage 5 Rubrics 

Rubric voor de beoordeling van opdracht 53. H6 

Opdracht 53 

    

Röntgenbuis 

Je kunt globaal 

beschrijven hoe 

een röntgenbuis 

werkt. 

Je kunt een aantal 

onderdelen van een 

röntgenbuis 

noemen. 

En je kunt alle 

onderdelen 

benoemen. 

En je kunt alle 

interacties van straling 

en elektronen 

beschrijven. 

Röntgenstraling 

Je legt uit waar 

het ontstaan van 

röntgenstraling 

mee te maken 

heeft. 

Je noemt een paar 

begrippen die van 

belang zijn voor de 

uitleg van de 

röntgenstraling. 

Je noemt de 

begrippen en er 

zit passende 

uitleg bij. 

Compleet verhaal 

waar je de begrippen, 

die van belang zijn, op 

de juiste manier 

gebruikt. 

Energie bij 

röntgenstraling 

Je vertelt iets over 

energie. 

Je vertelt waar de 

energie vandaan 

komt. 

En waar de 

energie blijft. 

En je legt uit waarom 

sommige stoffen wel 

en andere niet 

'reageren' op 

röntgenstraling. 

Röntgenfoto 

 

Je legt een link 

tussen veel en 

weinig energie en 

licht en donker op 

de röntgenfoto. 

En je kunt uitleggen 

wat absorptie daar 

mee te maken 

heeft. 

En beschrijft de 

rol van de massa 

van het 

scheikundige 

element. 

Maakt er een duidelijk 

en kloppend verhaal 

van. 

Interpretatie 

röntgenfoto en 

schilderij 

 

Je weet een aantal 

voorwerpen op het 

schilderij te 

onderscheiden. 

Je hebt alle 

herkenbare 

onderdelen 

gevonden van het 

schilderij. 

Je hebt de juiste 

afbeelding erbij 

gezocht. 

Waar moet de 

docent vooral op 

letten bij jullie 

project en 

waarom? 
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Rubric voor de beoordeling van de poster. H4 

Poster 

    

Organisatie 

Er is geen volgorde 

in wat jullie op de 

poster hebben 

gezet. 

Soms was er een 

volgorde maar na 

een tijdje ben je 

het spoor kwijt. 

Bijna alles ziet er 

overzichtelijk en 

begrijpelijk uit. 

Alles ziet er keurig en 

logisch uit. Alle 

informatie is goed terug 

te vinden. 

Inhoud 

Jullie laten zien 

dat er heel wat 

nog niet is 

begrepen van wat 

jullie hebben 

bestudeerd. 

Jullie laten zien 

dat je de basis 

hebt begrepen, 

maar ook niet 

meer dan dat. 

Jullie laten goed 

zien dat je alles 

hebt begrepen. 

Alle onderdelen van het 

oog komen hierin 

geweldig naar voren. Er 

is niets te veel, maar 

ook niets weggelaten! 

Alles is op een mooie en 

originele manier 

weergegeven. 

Teamwerk 

Niet iedereen 

heeft een even 

groot aandeel in 

deze poster gehad. 

3 van de 4 

teamleden 

hebben aan deze 

poster een grote 

bijdrage gehad. 

Alle teamleden 

hebben een even 

groot aandeel aan 

deze poster gehad. 

Alle teamleden hebben 

elkaar echt weten te 

inspireren om een mooie 

poster te maken als 

gezamenlijk product. 

Presentatie 

De poster ziet er 

zeer summier uit. 

Er is weinig 

creativiteit te 

zien. 

De informatie op 

de poster is 

gemaakt met 

weinig creativiteit 

en weinig kennis 

van de inhoud 

Het is duidelijk dat 

jullie de stof 

beheersen. 

Jullie beheersen de stof 

en laten die op een 

aantrekkelijke manier 

zien. 

Waar moet de 

docent vooral op 

letten bij jouw 

mindmap en 

waarom? 
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Mindmap 

    

Plaatjes 

Je bent 

enthousiast aan dit 

onderdeel 

begonnen maar op 

een of andere 

manier zie je dat 

niet meer terug in 

de plaatjes. 

70% van alle 

onderdelen heb 

je heel goed 

laten zien met 

een afbeelding. 

Aan de plaatjes is 

te zien dat je alle 

onderdelen hebt 

gedaan, maar je 

ziet het verband 

ertussen nog niet. 

Aan de plaatjes is te 

zien dat je alle 

onderdelen hebt 

gedaan  

En alles heel goed hebt 

begrepen. 

Tekst 

Er is vrijwel geen 

toelichting op het 

beeldmateriaal. 

Bij het overgrote 

deel van de 

plaatjes is een 

duidelijke tekst. 

Overal staat een 

tekst, maar niet 

alles is door jouw 

zelf bedacht of 

gemaakt. 

Overal waar nodig heb 

je een originele tekst 

gemaakt die erg 

verduidelijkend is. 

Beeld geheel 
Het ziet er leeg 

uit.  

De plaatjes staan 

strak in een rijtje 

over het vel 

verdeeld, net als 

de teksten. 

Je hebt er een erg 

mooi geheel van 

gemaakt, teksten 

en plaatjes staan 

mooi 

overzichtelijk bij 

elkaar. 

Net als hiernaast maar 

je hebt er echt iets 

super moois en 

origineels van 

gemaakt.  

Verzorging 
Het ziet er slordig 

uit. 

60% van de 

mindmap ziet er 

keurig uit. 

80% van de 

mindmap ziet er 

tip top uit. 

Het geheel ziet er 

prima uit en kan bijna 

als zelfstandig 

schilderij aan de muur 

hangen! 

Waar moet de 

docent vooral op 

letten bij jouw 

mindmap en 

waarom? 
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Rubric voor beoordeling van het schilderij. H3 

Schilderij 

    

Overnemen van het 

schilderij 

Onze 

ondertekening past 

niet aan de andere 

delen. 

Onze tekening is 

ten dele goed 

overgenomen. 

Onze tekening lijkt 

precies te passen in 

het beeld, bij 

nadere beschouwing 

zie je een enkel 

oneffenheidje. 

Alles klopt aan onze 

tekening!! Hij past zelfs 

precies op de buur- 

schilderijen!! 

Verf 

Jullie hebben je 

eigen kleuren 

gekozen. 

Jullie hebben de 

helft van de 

kleuren goed 

gekozen. 

¾ deel van de 

kleuren komt 

helemaal overeen 

met het origineel. 

Alle kleuren kloppen met 

origineel. 

Tijdgebruik in de 

lessen 

De docent heeft 

constant moeten 

zorgen voor de 

continuïteit van 

jullie project. 

Jullie zijn 

regelmatig 

aangesproken om 

aan het werk te 

gaan en te blijven. 

Jullie hadden in de 

meeste lessen 

nauwelijks 

aansturing nodig. 

Jullie hebben zelfstandig 

aan dit project gewerkt 

en er was door de docent 

geen aansporing nodig om 

aan het werk te gaan. 

Uiteindelijke 

product 

Het ziet er slordig 

uit. 

60% van het 

schilderij ziet er 

keurig uit. 

80% van het 

schilderij ziet er tip 

top uit. 

Het geheel ziet er prima 

uit en kan bijna als 

zelfstandig schilderij aan 

de muur hangen! 

Waar moet de 

docent vooral op 

letten bij jullie 

project en 

waarom? 
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Bijlage 6 Extra pigmenten 

Pigment Bariumwit 

Bron: https://www.ionicviper.org/system/files/Pigment+Syntheses+and+Qualitative+Analysis.pdf. 

 

Materiaal 

 verzadigde natriumsulfaatoplossing (Na2SO4)  8,5 g/50 

mL 

 verzadigde bariumchlorideoplossing (BaCl2)  18 g/50 

mL. Pas op: zeer giftig. 

 reageerbuis  

 centrifuge (optioneel) 

 filtreerpapier 

 spatel 

 

Uitvoering 

 Doe 5 mL Na2SO4–oplossing in een reageerbuis en voeg 5 mL BaCl2–oplossing toe. 

 Roer goed. 

 De nu verkregen suspensie verdeel je over 2 buizen. 

 Centrifugeer beide buizen 5 minuten op halve snelheid. Je kunt ze ook 2 dagen laten staan. 

 Schenk de bovenstaande vloeistof voorzichtig af. 

 Haal het witte neerslag met een spatel uit de buisjes en laat het aan de lucht drogen op een 

filtreerpapiertje. 

 

  

 
Figuur 141: bariumwit. 

https://www.ionicviper.org/system/files/Pigment+Syntheses+and+Qualitative+Analysis.pdf
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Pigment Malachiet (groen) 

 

Bron: http://www.thuisexperimenteren.nl 

 

Materiaal 
 kopersulfaatpentahydraat (CuSO4·5H2O) 

 natriumcarbonaat (Na2CO3, soda) 

 bekerglas 250 mL 

 ijsbad of koelplaat of vriezer  

 demiwater 

 trechter 

 filtreerpapier 

 bekerglazen 

 tissues 

 

Denk aan de veiligheid: labjas en veiligheidsbril. 

 

Uitvoering 

 Weeg 6,25 g kopersulfaatpentahydraat af in het bekerglas en voeg 25 ml water toe.  

 Roer net zolang tot het is opgelost. 

 Maak een oplossing van 2,9 g soda in 25 ml water. 

 Voeg de sodaoplossing langzaam en geleidelijk aan de 

kopersulfaatoplossing toe. Roer erg goed. 

 Tijdens het toevoegen van de sodaoplossing komt er 

CO2 vrij, zoals op de foto hiernaast te zien is. 

 Stop met roeren als de gasproductie stopt. 

 Plaats het bekerglas gedurende 30 minuten op een koude 

plaats (hier een koelplaat gebruikt). 

 Filtreer het neerslag af. 

 Spoel het bekerglas met water en giet over in het filter. 

 Voeg extra water toe om het neerslag uit te spoelen. 

 Laat het neerslag aan de lucht drogen. 

  

 
Figuur 142: malachiet.  

 
Figuur 143: kopersulfaat met soda. 

http://www.thuisexperimenteren.nl/
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Pigment Verdigris (groenblauw)  

 

bron: http://www.thuisexperimenteren.nl  

 

Materiaal 

 kopersulfaat  

 huishoudammonia 

 2,0 M NaOH  

 schoonmaakazijn 

 bekerglas 250 mL 

 demiwater 

 trechter 

 filtreerpapier 

 3 bekerglaasjes 100 mL 

 roerboon 

 pipetje 

 roerstaafje 

 magnetische roerder 

 spatels 

 glazen petrischaal Ø 150 mm 

 maatcilinder 50 mL 

 mortier en vijzel 

 

Uitvoering  

 Weeg 4,2 g kopersulfaat af in het bekerglas van 250 mL en 

voeg 50 mL water toe. 

 Roer met een roerstaafje tot het is opgelost. 

 Voeg met het pipetje druppelsgewijs 22 mL ammonia toe. Net 

zolang tot de kleur constant is, maar niet zo donkerblauw als 

toen er één druppel ammonia was toegevoegd. 

 Roer het mengsel 5 minuten en filtreer het af. 

 Breng het natte neerslag over in een bekerglas en voeg 40 mL 

demiwater toe. 

 Roer met roerboon op hoge snelheid.  

 Voeg aan deze oplossing 8,5 mL NaOH-oplossing in één keer 

toe. 

 Filtreer het neerslag af en verwijder overmaat vloeistof door 

het even te bedekken met een tissue (niet drukken). 

 Breng het neerslag zo snel mogelijk over in een schoon 

bekerglas en voeg onder voortdurend roeren 40 mL azijnzuur 

toe.  

 Roer 3-5 minuten. Al het neerslag moet opgelost zijn. 

 Giet de oplossing in de petrischaal en laat staan tot alle vloeistof verdampt is. Er zijn nu mooie 

kristallen ontstaan. 

 Verzamel deze kristallen in een mortier en maal ze tot een fijn poeder.  

 
Figuur 144: verdigris. 

  
 

 
Figuur 145: kristallen na 

indampen. 

http://www.thuisexperimenteren.nl/

