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Samenvattin g g 

Röntgenfluorescentiespectrometri ee in het museu m 

Natuurwetenschappelijkk onderzoekers en restauratoren gebruiken diverse analytische 
methodenn voor het onderzoek van objecten in musea, Een methode die veel wordt gebruikt 
inn museumlaboratoria is röntgenfluorescenriespectromerrie (XRF). Het is de enige techniek 
diee de mogelijkheid biedt om vrijwel alle elementen van her periodieke systeem te meten — 
elementenn met een atoomnummer hoger dan kalium in geval van metingen in lucht -- zonder 
datt het nodig is om een monster te nemen van een kunstwerk. Het universele karakter van 
XRFF maakt het tot een onmisbare methode in een modern museumlaboratorium. Het is 50 
jaarr geleden dat XRF in de museumwereld werd geïntroduceerd door Dr. E.T Hall, een 
archeoloogg en kunsthistoricus, toen hij het ingenieuze idee had om XRF' te ontwikkelen als 
eenn niet-destructieve analysemethode en de techniek vervolgens gebruikte om de Piltdown 
Mann te ontmaskeren ais een zorgvuldig uitgevoerde vervalsing. Zijn analyse toonde de 
aanwezigheidd van kalium en chroom in de beenderen aan, wat er op wees dat er 
kaliumdichromaatt was gebruikt als kleurstof. De successen van Dr. Hall deden de 
universiteitt van Oxford ettoe besluiten om het 'Research Laboratory for Archaeology and 
thee History of Art ' op te richten, waarvan Dr. Hall tot zijn pensioen in 1989 de leiding had. 
Volgenss Dr. Hall waren deze analyses de eerste praktische toepassingen van XRF voor 
academischee of commerciële doeleinden [1]. Het heeft echter tot de zeventiger jaren 
geduurdd eer er op halfgeleiders gebaseerde detectoren en moderne computers beschikbaar 
kwamen,, die snelle uitvoering van lange calibratieprocedures en complexe berekeningen 
mogelijkk maakten. Pas toen werd het mogelijk voor museumlaboratoria om XRF apparatuur 
daadwerkelijkk te gebruiken. Vernieuwers in het vak, zoals Cesareo, Hansen, Franke! en Hall, 
begonnenn XRF toe te passen op zowel kunstvoorwerpen als archeologische objecten 
[2,3,4,5] ] 

Sindss de ontwikkeling van relatief goedkope draagbare XRF spectrometers en laptop 
computerss hebben meer museumlaboratoria dan ooit toegang tot deze techniek. Deze 
draagbaree systemen kunnen door zowel naftiurwetenschappelijk onderzoekers als 
restauratorenn gemakkelijk bediend worden. XRF wordt steeds meer gebruikt voor het 
onderzoekk van zeer uiteenlopende kunstwerken. Museumrestauratoren en -conservatoren 
moetenn zich echter realiseren dat met deze techniek niet alle vragen beantwoord kunnen 
worden.. Kr is een toenemende behoefte aan onderricht van het museumpersoneel, dat de 
resultatenn van XRF analyse gebruikt, in de beperkingen van de techniek, om te voorkomen 
datt misinterpretaties en te hoge verwachtingen optreden. Di t proefschrift is de culminatie 
vann vijftien jaar ervaring met XRF analyses bij de National Gallen- of Art in Washington, 
DC.. Hopelijk zal de opgedane kennis leiden tot een beter begrip van de mogelijkheden en 
beperkingenn van XRF in het museum. 

Hoofdstukk 1 geeft een overzicht van de principes van XRF, zowel vanuit een theoretisch als 
eenn praktisch gezichtspunt, met het oog op toepassingen in het museum. Het kan als 
leidraadd worden gebruikt door museumpersoneel bij beslissingen omtrent de bestudering, de 
conserveringg en het tentoonstellen van museumcollecties. F>r wordt een overzicht gegeven 
vann röntgenfluorescentietheorie en -instrumentatie. De mogelijkheden van 



rönrgenfluorescenriespectrometriee in her museumlaboratorium worden gedemonstreerd aan 
dee hand van specifieke voorbeelden uit de collecties van de National Gallen- of Art. XRF 
vann zowel schilderijen als werken op papier, fotografische prenten, beeldhouwwerken en 
decoratievee kunst worden besproken. Een protocol voor de analyse van kunstvoorwerpen 
mett behulp van XRF wordt in dit hoofdstuk gepresenteerd. In de volgende hoofdstukken 
wordenn uitgebreidere studies behandeld en worden procedures verder uitgewerkt voor 
verschillendee soorten kunstvoorwerpen. 

Dee complexe chemie en de diverse verschijningsvormen van platina- en palladiumfoto's 
wordenn besproken in Hoofdstuk 2. De problemen die inherent zijn aan de analvse van 
dezee foto's komen aan de orde . De XRT analyse van een set van facsimile foto's, bestaande 
uitt bekende fotografische materialen, wordt besproken, waarna de detectie ervan is 
geoptimaliseerd.. Er is een protocol ontwikkeld dat gebruik maakt van de facsimiles als 
analytischee standaarden. De resultaten verkregen met behulp van deze standaarden worden 
vervolgenss vergeleken met de resultaten van de analyse van diverse foto's uit de collectie van 
dee National Gallery of Art. 

Hoofdstukk 3 behandelt het gebruik van XRF in de beantwoording van vragen ten aanzien 
vann de authenticiteit van een groep bronzen beelden uit de renaissance, / e v en kleine 
borstbeeldenn van paus Paulus III Farnese, toegeschreven aan Gugüeimo della Porta, werden 
visueell  onderzocht om te bepalen of het vervaardigingproces in overeenstemming was met 
praktijkenn in de zestiende eeuw. Ze werden vervolgens geanalyseerd met XRF om te 
bepalenn of de samenstelling van het metaal overeen kwam met dat van andere bronzen 
objectenn uit de renaissance. Diverse metallurgische praktijken in de renaissance zijn 
vergelekenn met moderne zuiveringsmethoden en praktijken in metaalgieterijen. 

Dee XRI*  analyse van meer dan tweehonderd Italiaanse portretmedailles uit de renaissance, 
aanwezigg in de collectie van de National Gallery of Art, wordt besproken in Hoofdstuk 4, 
Hett gebruik van statistiek als hulpmiddel bij de verwerking van een dergelijke grote 
hoeveelheidd data wordt toegelicht , Vervolgens is een statistisch model ontwikkeld voor de 
classificatiee van deze medailles en wordt er een uitgebreide nomenclatuur geformuleerd voor 
dee talloze gevonden legeringen. 

Inn Hoofdstuk 5 wordt de aard besproken van de ongebruikelijke samenstelling van een serie 
portretmedailless gemaakt door of toegeschreven aan Matteo de'Pasti. De legenngen van 
dezee medailles werden in Hoofdstuk 4 geclassificeerd als loodhoudend brons, met een 
gehaltee aan antimoon en arsenicum dat 10-60 procent hoger ligt dan gebruikelijk is in 
portretmedailless uit de renaissance. Meer dan de helft van de medailles in deze groep wordt 
toegeschrevenn aan Matteo de'Pasti. Di t is de enige groep medailles die deze uitzonderlijke 
samenstellingg vertoont. De mogelijkheid dat de kunstenaar een zeer specifieke legering 
heeftt gebruikt leidde tot verdergaande studie van deze medailles. Deze studie toont de 
mogelijkee relatie aan tussen het hoge antimoon- en arsenicumniveau en specifieke 
ertsgebiedenn in de renaissance. 
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