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De staalmeesters 
 
Rembrandt van Rijn, 1662 
 
Trefwoorden: atoomstructuur, het periodiek systeem, spectroscopie, infraroodlicht,   
  Röntgenstraling, elektronen 
 

Inleiding 

Rembrandt schilderde in 1662 zijn Staalmeesters, een groepsportret (Figuur 1). Groepsportretten 
waren een populair genre in de Gouden Eeuw.  De vijf mannen met de grote zwarte hoeden zijn 
de keurmeesters (waardijns) van het Amsterdamse lakenbereidersgilde. Dit gilde moest toezicht 
houden op de kwaliteit van geverfde wollen stoffen die gemaakt en verhandeld werden in 
Amsterdam. Deze vijf personen zijn dus de ‘staalmeesters’. De derde man van links met zijn hand 
op het boek is de belangrijkste man in het schilderij, hij is de voorzitter van het gilde. De man 
achter in het midden heeft duidelijk een lagere rang, hij is de knecht. Dit kan je zien aan het feit 
dat hij geen hoed draagt en meer op de achtergrond staat.  
	

	

Figuur 1: De staalmeesters: het college van staalmeesters (waardijns) van het Amsterdamse lakenbereidersgilde, 1662, 
Rembrandt van Rijn (objectnummer SK-C-6). 

 Rembrandt is er in geslaagd om een levendig en toch gebalanceerd  groepsportret te 
maken waarbij licht/donker, wisselende schildertechnieken en perspectief een belangrijke rol 
spelen. Rembrandt heeft de staalmeesters bewust vanuit een laag perspectief geschilderd, zodat 
ze in gewichtigheid toenemen. Het oplichten van de zijrand van het tafelkleed trekt de aandacht 
naar het midden toe. Rembrandt varieerde bewust zijn schildertechnieken. In contrast met 
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bijvoorbeeld het tafelkleed en de achtergrond, zijn de gezichten verder uitgewerkt en fijner 
geschilderd. Maar hoe kwam Rembrandt tot deze compositie? Zette hij dit schilderij in één keer op 
het doek?  
 Om erachter te komen hoe Rembrandt tot dit meesterwerk gekomen is en meer te 
begrijpen van zijn schildertechniek en werkmethoden, worden schilderijen in eerste instantie met 
niet-destructieve analysetechnieken onderzocht. Dit betekent dat er onderzoeksmethoden worden 
gebruikt die geen contact maken met het schilderij. Schilderijen worden gefotografeerd onder 
belichting van zichtbaar en ultraviolet licht, daarnaast worden er ook opnames gemaakt waarbij 
het schilderij belicht wordt met infrarood licht en Röntgenstraling. Vandaag de dag worden er 
steeds meer nieuwe niet-destructieve beeldgevende methoden ontwikkeld ten behoeve van het 
schilderijenonderzoek. Een belangrijke methode die aanvullend is op de eerder genoemde 
technieken is Röntgenfluorescentiespectroscopie (XRF), uitgevoerd met een macro-XRF scanner 
(Figuur 2). Dit is een techniek waarmee de elementaire samenstelling van verf kan worden 
bepaald. Wanneer het schilderij punt voor punt wordt beschenen met Röntgenstralen en de 
fluorescentie gedetecteerd wordt, kunnen er zelfs hele ‘elementafbeeldingen’ gemaakt worden. 
	

Figuur 2: De mobiele XRF-scanner waarmee de elementaire samenstelling van hele schilderijen punt voor punt gemeten 
kan worden. Het scannen van een heel schilderij is een tijdrovende klus: het kost soms meer dan 24 uur voor een 
volledige opname. 

 

Beschrijving van relevante chemische onderwerpen 

Infraroodreflectografie wordt veel toegepast om de ondertekening van schilderijen in beeld 
brengen. De infraroodstraling dringt veel dieper het schilderij in dan gewoon licht vanwege zijn 
langere golflengte: infraroodstraling wordt veel minder verstrooid door interactie met 
pigmentdeeltjes dan zichtbaar licht. Donkere pigmenten, zoals koolstofzwart, absorberen de 
infraroodstraling juist wel heel goed, terwijl een loodwitpigment deze doorlaat. In 
infraroodopname van De staalmeesters zien we heel goed de donkere verfpartijen, zoals de 
hoeden en de zwarte kleding (Figuur 3, links). Maar er is ook een figuur in de achtergrond 
zichtbaar die je normaal met het blote oog niet ziet als je voor het schilderij staat (Figuur 3, 
rechts). Zijn donkere haren, ogen en wenkbrauwen zijn duidelijk zichtbaar in de infraroodopname.  
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Figuur 3: (links) Infraroodopname van De staalmeesters. (rechts) Detail van de infraroodopname, helemaal rechts op het 
schilderij. 

 Van het schilderij zijn ook Röntgenopnamen gemaakt. Hierbij wordt het schilderij met  
Röntgenstraling belicht terwijl een digitale detectieplaat achter het schilderij de straling die door 
het doek heen komt detecteert. Zware metalen absorberen en verstrooien de Röntgenstraling 
beter dan lichte elementen. Daardoor komt er op plekken met veel loodwit minder straling op de 
detector en zal deze een wit beeld geven. Lichte elementen zoals die in organische kleurstoffen of 
bindmiddelen laten de straling door en zullen zwart op het Röntgenbeeld zijn. Figuur 4 laat het 
Röntgenbeeld van De staalmeesters zien. Naast de spijkers en het raamwerk achter het doek, zijn 
ook de witte kragen van de staalmeesters, geverfd met het pigment loodwit, erg goed zichtbaar in 
het Röntgenbeeld. We zien al gelijk meer kragen dan personen. Tussen de twee staalmeesters 
helemaal links zien we nog een kraag met een gezicht, die niet op het schilderij zichtbaar is. 
Rembrandt heeft de meest linker staalmeester eerst staand geschilderd en uiteindelijk besloten 
om hem te laten zitten. 
	

Figuur 4: Röntgenfoto van De staalmeesters. Behalve de verf zie je hier ook het raamwerk en de spijkers waarmee het 
doek opgespannen is.	
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Figuur 5: Schematische illustratie van de absorptie en emissie van Röntgenfotonen door een atoom, waarbij elektronen 
van energieniveau veranderen. 

 Naast Röntgenopnamen kan er met Röntgenstraling ook spectroscopie gedaan worden. 
Röntgenfluorescentiespectroscopie (XRF) is een techniek waarmee de elementaire samenstelling 
van materialen kan worden onderzocht. Als een monster wordt bestraald met Röntgenstraling van 
voldoende korte golflengte, kunnen de atomen in het monster geïoniseerd worden door verlies 
van een elektron. Als de energie van de Röntgenstraling hoog genoeg is, worden elektronen uit de 
binnenste schillen van de atomen aangeslagen (Figuur 5). Het geïoniseerde atoom is instabiel, en 
als gevolg zal een elektron uit een hogere schil ‘terugvallen’ om het ontstane ‘gat’ in de lagere 
schil te vullen. Bij dit proces wordt een foton uitgezonden met een energie gelijk aan het 
energieverschil tussen de twee schillen in het atoom. Die energie van het uitgezonden licht is 
karakteristiek voor de elektronenstructuur van het atoom, en het meten van die energie kan 
gebruikt worden om het atoom te identificeren (Figuur 6). Het resultaat van een XRF-meting is 
een spectrum waar de energie van de uitgezonden fotonen op de x-as staat, en de intensiteit op 
de y-as (Figuur 7). Elke atoomsoort geeft één of meerdere pieken in het spectrum. 
	

Figuur 6: De verdeling van elektronen in schillen in de atomen van lood (links) en calcium (rechts). 

	 Er zijn nogal wat elementen te vinden in het schilderij van Rembrandt (Figuur 8). De olie 
die als bindmiddel werd gebruikt voor olieverf bestaat voornamelijk uit koolstof, waterstof en 
zuurstof, net als de organische kleurstoffen die soms als pigment gebruikt werden. De meeste 
pigmenten in oude olieverfschilderijen zijn echter metaalzouten. In de praktijk zijn vooral de 
zwaardere elementen vanaf kalium goed te detecteren met XRF. Door te kijken welke elementen 
voorkomen op dezelfde punten in het schilderij, en te kijken naar de kleur van de verf, kan in veel 
gevallen met grote zekerheid bepaald worden welke pigmenten in het schilderij aanwezig zijn. 
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Figuur 7: Voorbeeld van een XRF spectrum, waarmee onderzoekers kunnen bepalen welke elementen aanwezig zijn in 
een monster. 

 
Figuur 8: Overzicht van de elementen uit het periodiek systeem die voorkomen in De staalmeesters. 

	
 In De staalmeesters zijn alle delen die met het witte pigment loodwit (2PbCO3.Pb(OH)2) 
geschilderd zijn goed zichtbaar in de XRF-afbeelding gemeten op de karakteristieke energie van 
lood (Figuur 9). Je ziet al gelijk een groot verschil met het Röntgenbeeld in Figuur 5. Onder andere 
de kragen, gezichten, handen en het boek zijn geschilderd met loodwit. Dat we lood ook overal in 
het schilderij zien, betekent dat er loodwit gebruikt is voor de grondering. De grondering is de 
eerste verflaag van het schilderij en wordt over het gehele doek van het schilderij aangebracht. Op 
deze loodafbeelding zien we veel meer gezichten dan op het uiteindelijke schilderij. Er is ook te 
zien dat twee van deze gezichten behoorlijk veel detail hebben en niet zomaar een schets zijn. 
Blijkbaar heeft Rembrandt de positie van de knecht verschillende malen veranderd. We zien dat 
hij de knecht een keer helemaal rechts positioneerde en tussen de twee meest rechtse 
staalmeesters in. Uiteindelijk besliste Rembrandt om de knecht in het midden te plaatsen, wat de 
meest levendige compositie oplevert.  
 De XRF-afbeelding van calcium zien we goed overeenkomen met de zwarte kleding en 
hoeden (Figuur 10). Het calcium zit in de zwarte pigmenten beenderzwart en ivoorzwart (als 
Ca3(PO4)2 en CaCO3). Deze pigmenten worden gemaakt door botten of ivoor te verbranden en te 
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laten verkolen. Rembrandt heeft hier dus een beender- of ivoorzwart gebruikt in plaats van 
rankenzwart (verkoling van plantmateriaal) of lampenzwart (roet neergeslagen door verbranding 
van brandstof in bijvoorbeeld olielampen). Die twee laatste pigmenten bevatten voornamelijk 
koolstof (grafiet).  
 Het element ijzer vinden we voornamelijk in de rood-bruine houten omtimmering van de 
achterwand (Figuur 11). Rembrandt heeft hier aardepigment en rode okers gebruikt om de rood-
bruine kleur te krijgen. Deze pigmenten worden uit de grond gedolven en bevatten naast 
aluminium en siliciumoxide onder andere verschillende ijzeroxides die een rode kleur 
veroorzaken.   
 De XRF-afbeeldingen laten ook goed zien dat Rembrandt het tafelkleed schilderde met 
verschillende pigmenten. Als we naar de tafel kijken zien we een rood tafelkleed met een bruin 
patroon. Het decoratieve patroon is goed zichtbaar in de XRF-afbeeldingen van de elementen 
kobalt (Figuur 12), arseen en nikkel. Deze elementen horen bij het blauwe pigment smalt. Smalt is 
een kobalt-houdend glas. Arseen en nikkel zijn beiden elementen die in kobalterts aanwezig zijn 
en na het verwerkingsproces en het smelten van het kobalt-houdend glas in lage concentratie 
aanwezig blijven. Maar waarom is het tafelkleed dan bruin en niet blauw? Helaas is smalt niet erg 
stabiel in een oliebindmiddel. Bij de productie van smalt werden alkalimetaalionen toegevoegd 
aan het glas om de smelttemperatuur naar beneden te brengen. Deze ionen, voornamelijk kalium, 
diffunderen uit het glas het bindmiddel in. Hierdoor verandert de kristalstructuur van het glas. De 
kobaltionen, die normaal een octaëdrische omringing hebben, krijgen een tetraëdrische 
omringing. Kobalt in een octaëdrische omringing geeft een blauwe kleur, maar in een 
tetraëdrische omringing geeft het een zwakke roze kleur. In een verouderd oliepolymeer zorgt dit 
voor een bruinige kleur van de verf.  
 In de kaliumafbeelding (Figuur 13) is de voorkant van het tafelkleed heel goed zichtbaar, 
en het correspondeert met de rode delen van het tafelkleed. Door de aanwezigheid van kalium 
moet het rode pigment dat Rembrandt hier gebruikte een rode lak zijn. De rode lak is een 
organische kleurstof die neergeslagen is op een substraat, waarbij een een complex met 
metaalionen gevormd wordt (zie lesbrief: Het ontbijt van de kat). In de neerslagreactie waarin de 
rode lak gemaakt wordt is kalium betrokken, wat terug te vinden is in het uiteindelijke pigment.  
 In de oplichtende zijrand van het tafelkleed vinden we echter geen kalium. De XRF-
afbeelding laat hier de aanwezigheid van kwik zien (Figuur 14). Het element kwik komt voor in het 
rode pigment vermiljoen (HgS). Vermiljoen is een heel helder rood pigment dat van nature 
voorkomt als mineraal, maar ook op traditionele wijze gemaakt kan worden.  
 

Figuur 9: XRF-afbeelding met de verdeling van lood (L-schil). 

Pb 



 8 

 
Figuur 10: XRF-afbeelding met de verdeling van calcium (K-schil) 

	

Figuur 11: XRF-afbeelding met de verdeling van ijzer (K-schil) 

	

Figuur 12: XRF-afbeelding met de verdeling van kobalt (K-schil)  
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Figuur 13: XRF-afbeelding met de verdeling van kalium (K-schil) 

 
Figuur 14: XRF-afbeelding met de verdeling van kwik (K-schil) 
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Suggesties voor experimenten	

Het determineren van elementen met een vlam 
XRF is een vorm van spectroscopie, waarbij elektronische overgangen in atomen gebruikt worden 
om elementen aan te tonen. In plaats van Röntgenstraling kan de hitte van een vlam gebruikt 
worden om elektronen naar een hoger energieniveau te brengen. Bij het terugvallen naar de 
grondtoestand zenden atomen dan licht uit (in dit geval zichtbaar licht, en geen Röntgenstraling). 
Omdat de kleur van dat uitgezonden licht afhankelijk is van het elektronenstructuur van het 
atoom, kunnen we met een vlam óók elementen identificeren. In feite gebruik je dan een vlam als 
excitatiebron in plaats van Röntgenstraling, en je oog als detector in plaats van een spectrometer. 
 Er zijn veel verschillende manieren om dit experiment uit te voeren. Het onderstaande is 
waarschijnlijk de meest praktische uitvoering voor een demonstratie-experiment. 
 
Veiligheid: Boorzuur is giftig. Wees voorzichtig met de Bunsenbrander. 
 
Uitvoering: 

• Verzamel een aantal zouten van elementen die een duidelijke kleur geven in een vlam. 
Neem bijvoorbeeld LiCl (magenta/rood), KCl (lila), SrCl2 (diep rood), CuSO4.5H2O 
(blauw/groen), H3BO3 (groen), NaCl (geel), CaCl2 (oranje/rood). 

• Maak van elk van de zouten een oplossing in water. De concentratie is niet erg belangrijk, 
doorgaans volstaat een spatelpunt zout in 10 mL water. 

• Steek een Bunsenbrander aan en stel deze in op een kleurloze of zwak blauwe vlam. Dim 
de lichten voor een duidelijker zichtbaar effect. 

• Neem een stukje platinadraad, buig het uiteinde in een klein lusje. Houd het draad even in 
de vlam (eventueel met een pincet) om hem schoon te branden. 

• Doop het uiteinde van het platinadraad in een van de oplossingen en houd het in het 
midden van de vlam. Observeer mogelijke kleurveranderingen in de vlam. 

• Herhaal voor andere zoutoplossingen, waarbij het platinadraad tussen elke oplossing goed 
schoongebrand wordt om menging van kleur te voorkomen. 

	

Voorbeeldvragen 

Vraag 1 
 
De pigmenten in het blaadje van De Heem 
Zoek uit met behulp van de de XRF-afbeeldingen en de lijst met gangbare pigmenten met welke 
pigmenten Jan Davidz. de Heem in Festoen van vruchten en bloemen (1670) het groene blad heeft 
geschilderd. Met welke pigmenten heeft De Heem de schaduw bovenaan het blad geschilderd 
(aangegeven met een pijl) en met welke pigmenten heeft hij de lichte delen zoals de bladnerf 
geschilderd?  
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Rood 
- Organische rode lakken (nnergeslagen op aluminium- en calciumzouten) 
- Vermiljoen (HgS)  
 
Geel 
- Orpiment (As2S3) 
- Organische gele (neergeslagen op aluminium- en calciumzouten) 
- Cadmiumgeel (CdS)  
 
Groen 
- Schweinfurter groen (Cu(CH3C00)2.3Cu(As02)2)  
- Scheele's groen (CuHAs03) 
 
Blauw 
- Smalt glas (SiO2/K2O/CoO/sporen van elementen als Ni)   
- Pruissisch blauw (Fe4[Fe(CN)6]3.xH2O)  
 
Bruin  
- Omber (Fe2O3/FeOOH + MnO2) + andere mineralen (bijv. kwarts en klei)  
 
Zwart 
- Beenderzwart en ivoorzwart (Ca3(PO4)2 + andere Ca zouten + C)  
- Lampenzwart, houtskool, rankenzwart (C) 
 
Wit 
- Loodwit (2PbC03.Pb(OH)2) 
- Titaniumwit (TiO2)  
- Zinkwit (ZnO)  

	
 
 
Vraag 2 
 
Niveau:  bovenbouw 
 
“Als de energie van de Röntgenstraling hoog genoeg is, worden elektronen uit de binnenste schillen 
van de atomen aangeslagen (Figuur 5). Het geïoniseerde atoom is instabiel, en als gevolg zal een 
elektron uit een hogere schil ‘terugvallen’ om het ontstane ‘gat’ in de lagere schil te vullen. Bij dit 
proces wordt een foton uitgezonden met een energie gelijk aan het energieverschil tussen de twee 
schillen in het atoom.” 
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Met XRF wordt een elektron verwijderd uit de K-schil van een loodion in loodwit (2PbCO3.Pb(OH)2). 
 

1. Hoeveel elektronen heeft het loodion direct nadat er een elektron is verwijderd? 
2. Hoeveel elektronen zijn er op dat moment nog over in de K-schil? 

 
 

Bronnen 

• Artikel waarin de schildertechniek van De Heem wordt beschreven aan de hand van de 
macro-XRF scanner: 
https://doi.org/10.1186/s40494-017-0151-4 

• Artikel waarin XRF-onderzoek gebruikt werd om de verdeling van pigmenten in het 
schilderij Het joodse bruidje van Rembrandt te onderzoeken: 
doi.org/10.1186/s40494-017-0138-1 (gratis toegankelijk) 

• Een beschrijving van het stilleven van Van Gogh waarin een tweede afbeelding werd 
ontdekt onder de oppervlakte: 
https://krollermuller.nl/vincent-van-gogh-stilleven-met-akkerbloemen-
en-rozen 

• Technische informatie over veelvoorkomende pigmenten: 
http://www.webexhibits.org/pigments/  

• Artikel met enkele voorbeelden van schilderijen waar interessante vondsten zijn gedaan 
met behulp van XRF: 
https://theanalyticalscientist.com/issues/0816/what-lies-beneath/ 

	
	

Disclaimer	

Hoewel het onderwijsmateriaal met zorg is samengesteld, is het mogelijk dat deze onjuistheden 
en/of onvolledigheden bevatten. Het Rijksmuseum aanvaardt derhalve geen enkele 
aansprakelijkheid voor direct of indirecte schade, voortkomend uit het gebruik van dit materiaal.  
	


