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Door Van Gogh heen kijken
Geavanceerde röntgen analyse onthult een portret onder een schilderij van een landschap
Een nieuwe technologie maakt het mogelijk schilderijen waar later overheen werd geschilderd weer
tevoorschijn te halen met niet eerder vertoonde details.
Een internationaal team van onderzoekers, inclusief leden van de Technische Universiteit van Delft en de
Universiteit van Antwerpen, heeft deze techniek voor het eerst met succes toegepast op het schilderij
Grasgrond van Vincent van Gogh.
Achter dit schilderij gaat het portret van een vrouw schuil.

Het is bekend dat Vincent van Gogh vaak over zijn eerdere werken heen schilderde. Deskundigen schatten
dat achter vijf procent van zijn schilderijen een andere compositie schuil gaat. Een nieuwe techniek, de
synchrotron gebaseerde röntgenfluorescentie-spectrometrie, maakt dit soort verborgen schilderijen weer
zichtbaar.
De technieken die normaal worden gebruikt om verborgen schilderijlagen zichtbaar te maken, zoals de
conventionele röntgenradiografie, zijn beperkt. Dr. Joris Dik van de TU Delft en Prof. dr. Koen
Janssens van de Universiteit Antwerpen kozen daarom, samen met deskundigen van het Deutsches
Elektronen-Synchrotron te Hamburg, de Europese Synchrotronstralingsfaciliteit in Grenoble en het
Kröller-Müller Museum, voor een andere weg. In een zgn. synchrotron ofwel deeltjesversneller wordt het
schilderij met een röntgenbundel bestraald en wordt vervolgens de fluorescentie van de verflagen
gemeten. Deze techniek heeft als belangrijk voordeel dat de gemeten fluorescentie specifiek is voor elk
chemisch element. Elke atoomsoort (bijvoorbeeld lood of kwik) en dus ook individuele verfpigmenten
zijn daarom afzonderlijk in kaart te brengen. Het voordeel van een deeltjesversneller is dat bovenliggende
lagen de metingen minder verstoren. Bovendien is de meetsnelheid hoog, waardoor relatief grote
oppervlakten kunnen worden gevisualiseerd.
Grasgrond
De wetenschappers onderwierpen één schilderij van Vincent van Gogh aan een
onderzoek met een deeltjesversneller. Het was het werk Grasgrond, dat Van Gogh
in 1887 schilderde in Parijs en dat in het bezit is van het Kröller-Müller Museum.
Eerder onderzoek had al vaag de contouren van een geschilderd hoofd onder dit
werk aangetoond. Het schilderij werd in het Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY in Hamburg
gescand met een intense maar zeer kleine bundel DORIS röntgenstraling. In twee dagen tijd werd een
oppervlakte van 17,5 x 17,5 cm afgescand, waaronder het afgebeelde vrouwenhoofd zich bevindt.
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Uit de metingen kon een ongeëvenaard gedetailleerde reconstructie van de
onderliggende schildering worden gemaakt. Vooral de combinatie van de verdeling
van de elementen kwik en antimoon (afkomstig uit bepaalde verfpigmenten) )
leverde een ‘kleurenfoto’ op van het overschilderde portret.
De reconstructie stelt kunsthistorici in staat de evolutie in het werk van Van Gogh
beter te begrijpen. De toegepaste techniek zal naar verwacht de weg effenen voor verder onderzoek naar
vele andere verborgen schilderijen.
Nader onderzoek dat werd gedaan bij de European Synchrotron Radiation Facility (ESRF, Grenoble) toonde
de aanwezigheid aan van Napels Geel (lood antimonaat, geel-bruin) en Vermiljoen (kwik sulfide, rood) dat door
Van Gogh werd gebruikt om het portret te schilderen.
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In de ochtend van 31 Juli 2008, stond het
verhaal “Verborgen Van Gogh onthult” als
hoofdartikel op de voorpagina van Yahoo. Op
de lijst met de “Meest bekeken foto’s” van die
dag bevonden zich drie afbeeldingen van
het experiment.

Beide synchrotron voorzieningen waar de onderzoeken plaatsvonden, zetten
het gebeuren op hun belangrijkste websites.

Het persbericht werd ook geplaatst op lightsources.org, de gezamenlijke
internet site van alle synchrotron bronnen.

Artikelen in the wereldpers. Klik op een logo om de betreffende link te openen.

2 eerste artikelen (30 Juli 2008) in the
Vlaamse pers
(.PDF, in Dutch)
TV verslag (30 Juli 2008) in België (VTM)
Interview met K. Janssens (Univ. van
Antwerpen)
(23 MB, .MOV, in het Nederlands)
TV verslag (30 Juli 2008) in België (ATV)
Interview met K. Janssens (Univ. van
Antwerpen)
(13 MB, .MOV, in het Nederlands)
TV verslag (30 Juli 2008) in Nederland
(NOS)
Interview met J. Dik (TUDelft) en L. Van
der Loeff
(Kröller-Müller Museum) (8 MB, .MOV,
in het Nederlands)
TV verslag (30 Juli 2008) in Nederland
(RTL4)
Interview met J. Dik (TUDelft) en L.
Jansen (Van Gogh Museum, Amsterdam)
(28 MB, .MOV, in het Nederlands)
Luister naar een France-Info radio
interview
met Marine Cotte en Joris Dik
('Un Van Gogh peut en cacher un autre',
31 July 2008,
in het Frans)
TV verslag (2 Augustus 2008) in Japan
(0.8 MB, .MOV, in het Japans)
Luister naar een NPR radio interview met
Koen Janssens of
Bekijk een NPR videomet commentaar
van Joris Dik
(beiden uit 'All Things Considered', 2
Augustus 2008,
in het Engels)
Luister naar een Radio Suisse Romande
interview
met Marine Cotte
('Le tableau caché de Van Gogh', 2
September 2008,
in het Frans)
TV verslag (11 September 2008) in
Duitsland (RTL Nord)

-

-

"Das Rätsel der versteckter Bilder von
Vincent Van Gogh"
met J. Dik (TUDelft) en L. Van der Loeff
(Kröller-Müller Museum),
K. Rickers, W. Drube (DESY) en K.
Janssens (UAntwerpen)
(52 MB, .MOV, in het Duits)

+ de mening van verschillende
Nederlandse kunst experts(Nederlands )

xxx

-

xxx

xxx
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