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De vraag naar erkende restauratiekwaliteit 
neemt onverminderd toe en de verschillende 
overheden sturen met nieuwe eisen aan op 
meer zekerheid dat opdrachten op de juiste 
wijze, door geschoolde en gekwalificeerde 
experts worden uitgevoerd. Binnenkort komt 
er een nieuwe wet op de aanbestedingen 
en dit heeft gevolgen voor restauratoren. In 
de (concept)wet is opgenomen dat bij grote 
overheidsaanbestedingen, de verplichting 
kan worden opgenomen dat men over een 
branchekeurmerk beschikt. Daarnaast is er 
in de monumentenrestauratie een tendens 
dat voor verschillende onderdelen en bij de 
kleinere projecten verlangt verlangd wordt 
dat men het werk conform standaard 
uitvoeringsrichtlijnen (URL’s) realiseert. Er 
wordt onderzocht of dit als gunningscriterium 
bij aanbestedingen kan worden opgenomen. 
Restauratoren Nederland volgt voor haar 
leden deze ontwikkelingen op de voet en 
probeert waar mogelijk te anticiperen op 
deze ontwikkelingen.

Een nieuwe aanbestedingswet
Er zijn sinds 2014 nieuwe Europese aan-
bestedingsregels van kracht die bepalend 
zijn voor de situatie in Nederland. De huidige 
Aanbestedingswet uit 2012 zal daarom 
binnenkort worden gewijzigd om deze nieuwe 
Europese richtlijn (2014/23/EU, 2014/24/EU 
en 2014/25/EU) in onze wet en regelgeving 
te kunnen implementeren. Daartoe is door 
het Ministerie van Economische Zaken, op 
3 april een concepttekst opgesteld. Over de 
definitieve versie besluit de Tweede Kamer 
naar verwachting later dit jaar. Opmerkelijk 
hierbij is dat een aanbestedende dienst in de 
toekomst mag eisen dat een offrerend bedrijf 
over een specifiek keurmerk beschikt. Wel 
dient gelijkwaardigheid te worden toege-
staan. Hier wordt binnen het Ministerie van 
Economische Zaken al jaren over gesproken. 
Het verplichten van een branchekeurmerk bij 
overheidsaanbestedingen zal zijn weerslag 
hebben bij toekomstige openbare restauratie 
aanbestedingen. De eis kan worden gesteld 
door: rijksoverheid, provincies, gemeenten, 
waterschappen, grote delen van het onder-
wijs. 

Kijk op: https://www.internetconsultatie.nl/
implementatiewetaanbestedingsrichtlijnen

Tripartite overleg over Keurmerk 
Restauratoren
De ontwikkelingen binnen het tripartite over-
leg met ARA-Nederland en Het het Restaura-
toren Register blijken richting een keurmerk 
te gaan. Jaap van der Burg en Merel Lant-
man nemen namens de vereniging deel in dit 
‘Tripatite overleg’. De initiatieven zijn in de 
Algemene Ledenvergadering toegelicht. 
Binnenkort volgt meer informatie in de 
nieuwsbrieven.

Certificering Restauratiebedrijven
Ook in het onroerend goed bereidt men 
zich voor op deze trendt. De SCR (Sticht-
ing Certificering Restauratie) is een onaf-
hankelijke stichting die de kwaliteitsborging 
voor restauratiebedrijven gaat uitvoeren. Zij 
zijn ervaringsdeskundig op het gebied van 
onroerend erfgoed. Men werkt samen met 
Monumentenwacht Overijssel-Flevoland. Men 
heeft een certificeringstraject ontwikkeld op 
basis van het concept van ‘De Gelderse Voet’. 
Bij deze regeling staat borgen en bevorderen 
van kwaliteit voorop, deze is gericht op de 
praktijk en zou goed aansluiten bij de 
belangen van de klein en middel grote 
bedrijven.

Overleg erkenning kwaliteit restauratie-
vakmanschap
In het brede ‘Overleg erkenning kwaliteit 
restauratievakmanschap’ vertegenwoordigde 
Jaap van der Burg onze vereniging.  Inmid-
dels heb ik mijn eerste vergadering meege-
maakt. In dit overleg staat de kwaliteit van 
het restauratieonderwijs centraal. Restaura-
toren Nederland trekt hierbij samen op met 
ARA-Nederland; ROP-Nederland; HOBEON; 
ERM; Vakgroep Restauratie  SVGB; Monu-
mentenwacht Gelderland; etc. Dit overleg is 
onderdeel van een groter initiatief waarin een 
centraal aangestuurde opleidingsstructuur 
binnen drie jaar moet worden gerealiseerd. 

Richtlijnen en Certificeringen Onroerend 
Erfgoed
Bij de restauratie van gebouwen is voor de 
hoofdaannemer, de Beoordelingsrichtlijn 
Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL ERB 
2012) van toepassing. Behalve eisen aan het 
bedrijf worden ook de eisen aan projecten,
proces, product en het kwaliteitssysteem
meegenomen. De certificering op de 
Beoordelingsrichtlijn wordt uitgevoerd door 
Kiwa, die tevens bij diverse aannemers ISO 
en VCA certificeert. Voor de gespecialiseerde 

       Eisen voor erkende uitvoeringskwaliteit nemen toe  
   

door Vincent van Drie
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aannemers zoals de Steenhouwers en 
Restauratieschilders zijn aparte erkennings 
regelingen opgezet, die de komende periode 
worden omgezet in Uitvoeringsrichtlijnen 
Onderhoud en Restauratie (URL) die voldoen 
aan de Beoordelingsrichtlijn 4000 Onderhoud 
en Restauratie van de Stichting ERM 
(Erkenningsregeling Monumenten). 
De uitvoeringsrichtlijnen vormen de basis en 
normering voor de toetsing en kunnen 
worden aangetoond met een certificaat. 
Voor de certificering worden verschillende 
certificerende instellingen ingezet (KIWA, 
Hobéon, SKH, IKOB-BKB). Bij deze landelijke 
regelingen wordt intensief gecontroleerd op 
het interne kwaliteitssysteem en een 
kwaliteitshandboek, interne controle op de 
kwaliteit, keuring materialen etc.

Een voorbeeld van een regionale aanpak 
vinden we vanaf 2007 in de provincie 
Gelderland. Daar ging toen de regeling 
Gelderse Voet van start met financiële steun 
van deze Provincie. De regeling wil 
nadrukkelijk ook de kleinere bedrijven 
kwalificeren voor het uitvoeren van onder-
houd en restauratie. Het gaat in deze 
regeling zowel om hoofdaannemers als 
gespecialiseerde aannemers. De provincie 
Gelderland verstrekt aan projecten alleen 
subsidie als de werkzaamheden worden 
uitgevoerd door gekwalificeerde bedrijven. 
De systematiek van Gelderse Voet kent 17 
vakdisciplines met per discipline een aantal 
vaste beoordelingspunten die sterk gericht 
zijn op de vakinhoudelijke aspecten.

Stuurgroep uitvoeringsrichtlijnen 
parketrestauratie
RN is nu zo breed als mogelijk aan het 
inventariseren wat de initiatieven en 
mogelijkheden zijn op het gebied van 
kwaliteitszorg. Met het tripartite overleg richt 
men zich op het kwalificeren van personen 
die het werk uitvoeren, met de URL’s wordt 
het proces gecontroleerd. Dat URL’s ook de 
werkzaamheden van onze leden zullen gaan 
bepalen moge duidelijk zijn. Om ook deze 
tweede insteek te verkennen en eventueel 
aan te kunnen sturen neemt Vincent van 
Drie, als meubelrestaurator en op persoon-
lijke titel, binnenkort deel in de Stuurgroep 
Parketrestauratie onder voorzitterschap van 
ERM.

Consultatieversie - Wetsvoorstel Aw 2015:
http://www.internetconsultatie.nl/implementatiewetaanbestedingsrichtlijnen/document/1589

Memorie van Toelichting - Wetsvoorstel Aw 2015: 
http://www.internetconsultatie.nl/implementatiewetaanbestedingsrichtlijnen/document/1579
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Gereedschap: 
kleine klemmetjes om te gebruiken bij het 
lijmen van scheuren in snaarinstrumenten

Gebruik:
Deze klemmetjes zijn handgemaakt door 
Brian Hart, een Engelse instrumentmaker die 
zich toelegde op het bedenken en maken van 
speciale klemmetjes voor instrumentbouw-
ers en restauratoren. Deze klemmen worden 
gebruikt bij het lijmen van scheuren in het 
blad van snaarinstrumenten. Door de vlakke 
onderzijde kunnen ze druk uitoefenen vlak 
boven de scheur waardoor deze optimaal 
dichtgedrukt wordt.
Brian Hart is twee jaar geleden overleden, 
het bedrijf wordt inmiddels door zijn zoon en 
kleinzoon voortgezet. Hun website is nog in 
aanbouw, maar in het volgende artikel is te 
lezen waarom de klemmetjes zo handig zijn:

http://hudelmayer.com/about-me/articles/
hold-on-tight-the-strad-nov-2001-article-on-
crack-repair/ 
Hoe kom je eraan:
Via de website van de huidige makers moet 
het lukken om ze te bestellen. 
(http://www.brianhartluthiertools.com)

Prijs:
De prijs is op aanvraag via  de website (het 
is geen massaproduct is dus ze zijn niet 
goedkoop).

       GEREEDSCHAP
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Susan Smelt, 
freelance schilderijenrestaurator

Carol Pottasch, 
senior schilderijenrestaurator Mauritshuis 
Den Haag

Retoucheermedium: 
Lascaux Water Resoluble Medium 2035

Gebruik:
Voor het aanbrengen van een basistoon op 
alle niet-originele delen en vullingen van 
Rembrandts Saul en David uit de collectie 
van het Mauritshuis waren we op zoek naar 
een reversibel retoucheermedium 
waarmee een dunne, dekkende laag kan 
worden aangebracht. Een studente in 
Conservation Studies aan de City and Guilds 
of London Art School, Anna Don, 
attendeerde ons op het Water Resoluble
Medium van Lascaux. Voor haar af-
studeren heeft zij onderzocht wat het effect 
van kunstmatige licht en thermische ver-
oudering is op de oplosbaarheid in water van 
het medium. 

afb. 1 - Droge pigmenten met het medium.

afb. 2 - De pigmenten gemengd met het medium met 
behulp van een loper.
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       GEREEDSCHAP

De verf is aangebracht op het schilderij met 
zachte synthetische penselen en kwasten, 
waarmee na aanbrengen de penseel-
streek grotendeels verdween. De verf is 
veel makkelijker egaal aan te brengen dan 
gouache. Het is veel gladder en makkelijker 
uit te smeren in vergelijking me gouache. De 
structuur van het doek en barsten in de oor-
spronkelijke verflaag bleven zichtbaar door 
de dunne laag.

De verf heeft nat een andere kleur, dan 
droog en het heeft een andere kleur als het 
is verzadigd met vernis. Vooraf zijn daarom 
uitgebreid de juiste hoeveelheid en verhoud-
ing van de pigmenten getest. We hebben 
in een keer een grote hoeveelheid gemaakt 
omdat het lastig bleek steeds dezelfde 
kleur te mengen. De verf is vervolgens 
verdeeld over kleinere potjes om uitdrogen 
te voorkomen. Voor gebruik moest de verf 
geroerd worden omdat de pigmenten de 
neiging hadden uit het mengsel omhoog te 
komen. Tussen de potjes bleek uiteindelijk 
toch een klein kleurverschil te ontstaan. 

Nadat de basistoon was aangebracht op het 
schilderij met het acrylmedium hebben we 
een vernislaag van Laropal A81 in Shellsol 
A100 en Shellsol D40 aangebracht op het 
schilderij met spuit. Het is niet mogelijk om 
dit vernis te kwasten op het acrylmedium, 
omdat het oplost in de aromatische oplos-
middelen. Het kan eventueel wel lokaal 
bijgewerkt worden met de kwast als er maar 
niet teveel gewreven wordt. 

Hoe kom je eraan:
Besteld bij Kunstenaarsbenodigdheden Rolf 
Goedman in Den Haag.

Prijs:
€16,20 voor 250 ml

Dit acrylmedium blijft na droging oplosbaar 
in water.Uit het onderzoek van Anna Don is 
gebleken dat er na veroudering wel mecha-
nische actie nodig is om de verf te ver-
wijderen met water. Het retoucheermedium 
kan gemengd worden met losse pigmenten 
met behulp van een loper op een glasplaat 
(zie afb.2). 

Door het medium te mengen met droge, 
stabiele pigmenten konden we precies de 
kleur verkrijgen die we wilden. We hebben 
het niet verdund met water, om te zorgen 
voor voldoende dekking en omeen zo con-
sistent mogelijke verf te maken en zodoende 
kleurverschillen te voorkomen. 
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Thomas Brain
papierrestaurator, Leiden

Gereedschap: Zeefje

Glazuurzeef mesh 60
Artikelnummer: 038.661.01
Doorsnede onder: 11 cm, boven: 24 cm
Hoogte 9,5 cm, inhoud 2,5 liter

Gebruik:
Het is een RVS zeef onderin een plastic teiltje
Hij is vrij stevig; kunt hem makkelijk meene-
men als je op locatie een beetje stijfsel wilt 
zeven. Het is eigenlijk een glazuurzeef (om 
klontjes uit een glazuur te zeven, voor 
keramiek dus).

Hoe kom je eraan:
Toevallig kwam ik hem tegen bij:  
‘de Hazelaar Art Supplies’ in Soest.
(http://www.dehazelaar.nl)

Prijs:
€ 11,25 incl. btw

Ideeën voor deze rubriek naar: nk@nancyknaap.nl

       GEREEDSCHAP

U
it h

e
t ve

ld

afb. 4 - Verzadigd met vernis.afb. 3 - De verf gedroogd.

23-24 oktober 2015 geven wij een lezing“Bringing the Rembrandt back to life. The retouching of 
the Saul and David by Rembrandt.” in Porto (Portugal) op de 3rd International Meeting on Re-
touching of Cultural Heritage RECH3. 
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       Picture Meeting (RCE), 
   Verslag van de  meeting - 4 Juni 2015, Amersfoort 

door Amelie Schwark, Restorer, paintings and polychrome sculptures, Den Haag 

The Picture Meeting of the Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed (RCE), which has existed 
for 10 years now, was once again a very 
enriching event for everyone who wanted 
to meet inspiring people and get informed 
about recent developments and practical 
approaches in the field of conservation and 
restoration. A record number of 75 par-
ticipants registered for this event and were 
rewarded not only by twelve fascinating pre-
sentations and discussions, but also by the 
warm, sunny weather to be enjoyed during 
the breaks. 

Madonna with Child. She compared the 
painting with another, almost identical 
version (the “Linsky Madonna”, Metropolitan 
Museum of Art) asking the question why a 
cloth of honor was added on one of them 
– apparently by the artist himself, painting 
over the landscape in the background which 
was already completed beforehand. 

Stina Ekelund (Rijksmuseum/TU Eindhoven) 
presented her research Climate4Wood, which 
is done on artworks directly rather than on 
dummies or samples. She took in-situ 
measurements on wooden panels at 
Fredensborg castle in order to systematically 
detect climate related damage and changes. 

In the end a database with measurements 
of objects of the Rijksmuseum might show 
some relations between the damages and 
the kind of object. 

Bill Wei (RCE) tried to answer the frequently 
asked question about how much vibration an 
object can take without being damaged. 
He concluded that it is very difficult to 
predict this for a certain object – especially 
without knowing  its exact construction and 
history of movement. He further 
recommended to aim for a surrounding with 
a vibration less than 2mm/s. However, this 
baseline limit is not suitable for specific 
objects and not for a long duration or 
multiple events. Collections that are in a 
good condition can probably take much 
more.

Cecil Krarup Andersen (The Royal Danish 
Academy of Fine Arts) highlighted a less 
known side-effect of wax-resin lining, 
referring to the 1960’s “wax-resin lining 
campaign” on Danish golden age paintings 
of the Royal Danish Academy of Fine Arts. 
The collection travelled a lot and many lined 
paintings came back buckling. The analysis 
of lined samples showed that  air humidity 
above 60% can lead to (even permanent) 
deformations in a wax-resin lined 
painting. While the fibres of an unlined 
textile can often adapt to higher humidity 
in a way that the total circumference of the 
threads doesn´t change, even though the 
fibres are swelling, the fibres of lined textiles 
have no room to compensate for a bigger 
fibre circumference and hence buckle.

afb. 1 - Klaas Jan van den Berg (specialist conserva-
tion and restoration, RCE) giving the introduction.

For me, one of the highlights of the meeting 
was certainly the presentation of Caroline van 
der Elst about transfering Joos van Cleve’s 
Madonna with Child (private collection) from 
a plywood-board onto a Polyester textile. 
Van der Elst faced the difficult task of 
removing the plywood from the reverse of 
the painting by cutting it into small blocks 
and scraping it away piece by piece, 
removing the last remains with a scalpel. 

During this treatment the front was protected 
by three facing layers using Jin Shofu and 
Japanese paper – for the last layer, Sturgeon 
Glue and a polyamide membrane were used 
in addition. Next to the interesting details 
about the treatment, van der Elst also shared 
her thoughts on the ethics of restoration and 
encouraged other restorers not to shy away 
from difficult treatments but to rethink, test 
and work together. Her report came with a 
very elaborate introduction by Micha Leeflang 
(Curator of medieval art, Museum Catharijne-
convent, Utrecht, Netherlands), who wrote 
her PhD-thesis about Joos van Cleve and de-
livered the art historical background on 
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As Mr. Laurent Sozzani had to cancel his pre-
sentation, Dr. Laura Fuster from the 
Polytechnical University of Valencia 
presented her lecture, which offered “An 
insight into the mechanical properties of 
some consolidating adhesives and their 
implications when designing conservation 
strategies”.

By testing only free films of the material 
she tries to find answers to questions like 
“Should an adhesive be stiffer than the paint 
film?” and “What effects do solvents or 
drying times have?”.  

The last question was also asked by Merel 
Lantman and Arnau Castillo, who presented 
a self-financed research project about 
Paraloid B72 and how it is influenced by 
using different solvents, knowing that 
material composition and structure are not 
the same after dissolving and drying. 
As a result of their research, they want to 
create a simple conservators one-site tool 
with which restorers can easily find out which 
material and solvent suit their needs best. 

A team of freelance restorers (Johanneke 
Verhave, Herman van Putten, Susan Smelt, 
Marjan de Visser and Josien van der Werf) 
faced the structural treatment of 16 wall 
hangings from a 18th century interior in 
Beverwijk. Next to the difficult handling they 
performed tear mending with Evacon R, 
impregnation with Aquazol 200 (two layers 
first 4%, followed by a second layer of 6%) 
and a BEVA 371-flock lining using a IR-lamp 
which heated the BEVA 371 solution to 65-70 
degrees and was moved every 10 sec for 
3 cm.

The SRAL also made their contribution again. 
Kate Seymour demonstrated the stabilisation 
of a damaged panel painting support using 
tapered wooden sections, which were glued 
to each other but not to the original. 
Further, there were two participants of the 
post master program (Laura Raven and Ma-
ranthe Lamers) who presented the interim 
results of the lead lining–project, which was 
already announced at the last Picture Meet-
ing. They made dummies to reconstruct the 
lead lining technique used for paintings that 
are currently being restored at the SRAL. 

Using Prosper Mérimées “della pittura” as 
a main source, they mixed lead carbonate 
(200g) with different amounts of linseed 
stand oil (60/90ml). 

Using unsized linen, they got a similar result 
compared to the original paintings, with 
adhesive pushed through to the back. Fu-
ture research will be done, using different 
sized canvases and testing the bond/tensile 
strength after aging.  

Regina Hofmann-de Keijzer (University of 
Applied Arts Vienna) and her husband Mat-
thijs de Keijzer (RCE) brought some diversity 
into the meeting, talking about textiles and 
dyes. Matthijs de Keijzer continued his topic 
of the last meeting by telling more about 
German synthetic dyes and their export from 
1860 to 1913. Regina Hofmann-de Keijzer 
shared some dye analysis on Tang dynasty 
textiles from the Famen temple near Xi’an in 
China. 

In conclusion, the Picture Meeting once again 
brought people together, providing a 
platform for interesting and diverse 
presentations and discussions. 
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       Het digitaliseren van manuscripten: de rol van de restaurator 
   Verslag ‘Workshop Handschiften’ - 9-12 februari 2015, Universiteit van Amsterdam

door Fleur van der Woude, MA2 student Conservering en Restauratie van boek en papier, UvA

Voor de studenten van de opleiding 
Conservering en Restauratie van boek en 
papier (UvA) werd in februari een project-
week georganiseerd waarin het handschrift 
centraal stond. Doel was het uitbreiden van 
kennis over de materiële aard van hand-
schriften, de geschiedenis van omgang met 
deze objecten en over de hedendaagse prak-
tijk van conserveren en digitaliseren. 
De lezingen werden verzorgd door Elizabet 
Nijhoff Asser (RNA, UvA), Lieve Watteeuw 
(KU Leuven), Femke Prinsen, Katinka Keus 
en Jos Biemans (UvA). Hierbij een verslag 
van de werkweek, waarin met name interes-
sante discussies plaatsvonden over de 
actieve rol die de boekrestaurator kan 
innemen in het proces van digitalisering.

In haar inleidende lezing besprak 
Elizabet aan de hand van voorbeelden uit 
haar  praktijk de rol die een restaurator vol-
gens haar kan en zou moeten innemen in de 
digitalisering van handschriften. 
Restauratoren beschikken over specifieke 
materiële kennis van het handschrift en 
kunnen hierdoor een bijzondere stem 
hebben in het opstellen van aanbevelingen 
en voorwaarden voor dit hedendaagse 
gebruik. Ook Lieve Watteeuw benadrukte de 
verantwoordelijkheid van de conservator-
restaurator als uniek waarnemer en stelde 
dat hiermee een kritische houding een 
vereiste is.

aan ons overgeleverd, al dan niet fragmen-
tarisch. Na een herwaardering in de negen    
tiende eeuw is met name nadruk gelegd op 
de museale waarde van deze objecten. In de 
jaren tachtig, de periode waarin Lieve werd 
opgeleid, nam de aandacht voor de mate-
rialiteit van handschriften toe. Kenmerkend 
voor deze ontwikkeling is de bestudering van 
het handschrift als door een archeoloog. De 
afgelopen drie decennia hebben de mogeli-
jkheden hiertoe zich op revolutionaire wijze 
ontwikkeld door de vooruitgang van facilit-
eiten voor technisch onderzoek en repro-
ductie. Een voorbeeld hiervan is het onder-
zoek dat nu binnen het RICH-project (KU 
Leuven) wordt uitgevoerd met de Portable 
Light Dome. Volgens Lieve nemen hiermee 
de mogelijkheden tot non-destructief kun-
sttechnologisch onderzoek aanzienlijk toe. 
Dergelijke nieuwe kansen en de daarmee 
verbonden uitdagingen vereisen volgens haar 
een kritische geest van de nieuwe generatie 
restauratoren.
 
De genoemde aandacht voor materialiteit die 
het vak van de boekrestaurator heden ten 
dage kenmerkt kwam duidelijk naar voren 
in het verhaal van Katinka Keus. Met be-
hulp van veel meegebrachte materialen en 
gereedschappen en door haar behandelde 
boeken uit de collectie van de UB Leiden liet 
zij overtuigend zien hoe belangrijk het is om 
de materialen waarmee men als boekres-
taurator werkt door en door te kennen. Ook 
benadrukte Katinka het belang van een 
goede samenwerking tussen de restaurator 
en anderen die met het behandelde object 
werken.
 
Een goed voorbeeld van verregaande 
samenwerking is de conservering en digi-
talisering van manuscripten door de Herzog 
August Bibliothek te Wolfenbüttel, waar 
Femke Prinsen aan meewerkte. Binnen dit 
project voerde zij de schade-inventarisatie 
uit en besliste onder andere over eventuele 
begeleiding tijdens het digitaliseren. Omdat 
het laatste binnen de bibliotheek plaatsvond, 
konden de werkstromen van restauratie en 
digitalisering op elkaar worden afgestemd: 
zowel voor als na het digitaliseren werden 
behandelingen uitgevoerd. Het bijzondere 
aan dit project is dat vanuit de restaura-
tiepraktijk duidelijke eisen konden worden 
gesteld aan het digitaliseringsproces. 
Hierbij werd rekening gehouden met het feit 
dat een boek gedurende dit proces intensief 
wordt gehanteerd.

afb. 1 - Met Lieve Watteeuw werd een groot 
aantal voorbeelden bekeken uit de collectie van de 
UB Leiden. (Foto: Fleur van der Woude)

Handschriften zijn stuk voor stuk unieke 
objecten die even unieke informatie bevatten 
over hun productie, gebruik en waardering in 
het verleden. Slechts een fractie van de ge-
produceerde middeleeuwse handschriften is 
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De eisen gaan bij digitalisering zowel over 
de veiligheid van het object en de informatie 
die erin besloten ligt, als om de kwaliteit van 
het digitale product, het ‘digitalisaat’. Deze 
laatste eisen hoeven niet alleen gericht te 
zijn op een bepaalde beeldkwaliteit, maar 
ook op het vastleggen van informatie die 
besloten ligt in de materiële aspecten van 
een handschrift. Naast de geschreven tekst 
kunnen bijvoorbeeld ook de band, schut-
bladen, snedes, onbeschreven bladen en 
losliggende voorwerpen als bladwijzers en 
plantenresten informatie bevatten over de 
aard en het gebruik van het boek. Een groot 
voordeel aan de werkwijze van de Herzog 
August Bibliothek is dat elk object apart kon 
worden beoordeeld, rekening houdend met 
de uniciteit die typisch is voor handschriften. 
Daarnaast werd het digitalisaat niet gezien 
als eindpunt: de bibliotheek ziet het als een 
plicht om het historische materiaal openbaar 
te houden voor publiek.
 
Na de lezing door Femke ontstond een dis-
cussie over de manier waarop in veel Neder-
landse instellingen met digitalisering wordt 
omgegaan. Het is een steeds belangrijker 
onderdeel van het vak van de boekrestau-
rator en het is van belang goed na te gaan 
wat de redenen en gevolgen van het digital-
iseren inhouden. Kan digitalisering worden 
gezien als een vervanging van de actieve 
conservering van boeken? Is eigenlijk wel 
bekend welke gevolgen het bestaan van een 
digitalisaat heeft voor de raadpleging van 
een handschrift – wordt dit minder door de 
digitale beschikbaarheid, of juist meer omdat 
een grotere groep mensen kennis heeft van 
zijn bestaan? En hoe vaak worden de digi-
talisaten daadwerkelijk bekeken; wordt dit 
bijgehouden?
 
Een ander probleem waar menig restaurator 
zich zorgen over maakt is de veiligheid van 
objecten tijdens de digitaliseergang. 
Kennis ontbreekt echter over de grootte van 
de risico’s en de ernst van ontstane beschad-
igingen. Hierdoor zijn de bestaande zorgen 
weinig concreet. Het zou interessant zijn om 
te analyseren welke kosten zijn verbonden 
aan het veiliger laten verlopen van de 
digitaliseergang en deze kosten af te zetten 
tegen het verlies wanneer objecten niet 
gedigitaliseerd kunnen worden of beschadigd 
terugkomen. Wellicht kost de behandeling 
van schade ten gevolge van digitalisering 
meer dan een gedegen voorbereiding.
Het is wonderlijk dat restauratoren niet 
noodzakelijk aan tafel zitten wanneer 
beslissingen worden genomen over digitali-
sering. In sommige gevallen wordt een ande-
re afdeling binnen een instelling ingeschakeld 
om te digitaliseren stukken te beoordelen op 
basis van een leidraad. Men kan zich echter 
afvragen of de grote verscheidenheid aan 

materiaal wel te vatten is in één handleiding. 
Zeker waar het handschriften betreft zou 
meer inspraak van de restaurator van grote 
waarde zijn.
 
Op de derde dag van de projectweek hebben 
de studenten verschillende mogelijkheden 
in documentatie verkend aan de hand van 
een aantal handschriften uit de UB Leiden. 
De uniciteit van handschriften vraagt om 
een nauwkeurige en volledige documentatie. 
Jos Biemans stelde op de laatste dag van 
de werkweek vast dat de beschrijving van 
een handschrift altijd moet worden gezien 
als een eindresultaat van een onderzoek, 
waarbij het onderzoek het doel zou moeten 
blijven. Alleen zo wordt elk object benaderd 
met de aandacht waar het om vraagt.

Hiernaast benadrukte Jos Biemans in een 
onderhoudend college de eerdergenoemde 
meerwaarde van een goede samenwerking 
tussen de restaurator en andere onderzoek-
ers. Restauratoren kunnen veel zaken als 
eerste opmerken en zo bijdragen aan het 
onderzoek van de codicoloog – denk bijvoor-
beeld aan het vinden van ter zake doende 
maculatuur. Jos noemt het een noblesse 
oblige van restauratoren om kennis aan te 
dragen vanuit hun vakspecifieke benadering. 
Deze rol en plicht zou de boekrestaurator 
in het achterhoofd moeten hebben wanneer 
zich situaties voordoen waarop hij kan in-
springen, bijvoorbeeld wanneer een verzoek 
wordt gedaan om publicatie, tentoonstell-
ing of digitalisering van een handschrift. Als 
één centrale gedachte uit deze werkweek 
kan worden gedestilleerd, is het wel dat de 
restaurator over unieke kennis beschikt van 
de materiële aard van te digitaliseren hand-
schriften, en dat het wenselijk is om deze 
kennis actief en nadrukkelijk uit te dragen 
om de digitalisering van deze objecten zo 
veilig en nuttig mogelijk te laten verlopen.

Ook namens mijn medestudenten bedank 
ik graag Karin Scheper voor de ontvangst in 
Leiden en de genoemde sprekers voor hun 
bijdragen.

afb. 2 - Het bekijken van voorbeelden uit de Bijzonde-
re Collecties van de Universiteit van Amsterdam met 
Jos Biemans. (Foto: Elizabet Nijhoff Asser)
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       Portable X-Ray Fluorescence Spectroscopy (handheld and macro). Friend or foe?  
   Conference and workshop, Stichting Restauratieatelier Limburg, Maastricht 9-10 juli 2015

door Marya Albrecht, schilderij restaurator, Mauritshuis

Begin juli vond de tweedaagse workshop 
gericht op röntgenfluorescentie (XRF), 
georganiseerd door de Stichting Restaura-
tieatelier Limburg, plaats in Maastricht. Het 
gebruik van XRF door schilderijenrestaura-
toren is de laatste jaren sterk toegenomen. 
Dit komt deels door de beschikbaarheid van 
XRF-apparatuur, maar ook door het een non-
destructieve karakter van de onderzoeks-
methode. Resultaten worden snel verkregen, 
maar interpretatie van deze data is in veel 
gevallen niet eenvoudig. Voor deze work-
shop waren zowel restauratoren als experts 
op het gebied van XRF uitgenodigd om te 
spreken. Hierdoor was er zowel aandacht 
voor theoretische achtergrondinformatie al-
spraktische ervaringen. De ochtenden waren 
gereserveerd voor lezingen, in de middagen 
vonden praktijksessies plaats. 

Erich Uffelman van Washington & Lee Uni-
versity was aanwezig om meer achtergrond-
informatie te geven over XRF. Erich Uffel-
man doceert sinds 1999 over het technisch 
onderzoek naar 17de-eeuwse Nederlandse 
schilderkunst en komt hiervoor sinds 2005 
jaarlijks naar Nederland. Veel musea en 
instellingen in Nederland hebben met Erich 
Uffelman samengewerkt in het analyseren 
van schilderijen. In zijn lezing ging Uffelman 
in op de kwantummechanica van de elek-
trontransities die bij XRF plaatsvinden. Vaak 
wordt er gebruik gemaakt van Bohrs atoom-
model om elektrontransities te ver-klaren, 
maar dit doet geen recht aan alle spectros-
copische fenomenen die dan plaatsvinden. 
Door in te gaan op de vergelijking van 
Schrödinger wordt duidelijk waar de vormen 
van elektron orbitals vandaan komen 
en waarom er een patroon zit in de XRF 
transities dat samenhangt met periodiek 
systeem van de elementen. Hoewel de lezing 
duidelijk geïllustreerd was met voorbeelden, 
lag het tempo te hoog om alle theorie goed 
te begrijpen. Dit was dan ook niet het doel 
van de lezing. Uffelman wilde enkele aan-
dachtspunten bieden voor verdere discussie 
tijdens het praktijkgedeelte. 

Een andere XRF-expert onder de sprek-
ers was Lee Drake, die werkzaam is voor 
Bruker. Door zijn achtergrond als archeoloog, 
waarbij hij veldwerk heeft verricht met XRF 
in meerdere landen, heeft hij veel praktijk-
ervaring. Ook geeft hij sinds 2013 workshops 
voor Bruker over het gebruik van XRF voor 
cultureel erfgoed. Hij is dus niet alleen 
bekend met de theoretische kant, maar ook 

met de praktijk voor schilderijenrestaurato-
ren. Zijn lezing begon met een korte 
uitleg van de basisprincipes van XRF. 
Daarna ging hij in op de specifieke uit-
dagingen van draagbare XRF (pXRF) in 
vergelijking met XRF in laboratoria. Met 
draagbare XRF worden vaak niet gepre-
pareerde, heterogene monsters geanalyseerd 
wat de interpretatie kan bemoeilijken. In 
een gelaagde structuur zoals een schilderij 
wordt bij een puntmeting met XRF data uit 
alle lagen van het schilderij gehaald.Met 
veel enthousiasme deelde Drake zijn kennis 
die goed aansloot bij de restauratiepraktijk. 
Ook verwees hij naar de door hem gemaakte 
website www.xrf.guru, waar handleidingen, 
video’s en instructies te vinden zijn voor het 
gebruik van XRF. 

Om de mogelijkheden en uitdagingen van 
pXRF-analyse te illustreren was een aantal 
schilderijenrestauratoren uitgenodigd om 
over hun ervaringen te vertellen. Eén daar-
van was Jorinde Koenen, junior restaurator 
bij het Frans Hals museum. Bij de restauratie 
van De doop van Christus in de Jordaan van 
Jan van Scorel (c.1530) is gebruik gemaakt 
van pXRF om meer inzicht te krijgen in 
het pigmentgebruik van de kunstenaar. Dit 
bleek echter geen eenvoudige opgave te 
zijn in bepaalde gebieden van het schilderij. 
In de lucht gaf pXRF geen uitsluitsel over 
de identificatie van het blauwe pigment. Er 
werden geen significante pieken gevonden 
voor aluminium en silicium, twee van de 
elementen waar het pigment ultramarijn 
uit bestaat. Maar op basis van de gemeten 
spectra konden andere blauwe pigmenten 
worden afgeschreven. Combinatie van dit 
gegeven en de analyse van dwarsdoorsnedes 
bood uiteindelijk duidelijkheid. In de dwars-
doorsnede was ultramarijn te zien, maar in 
een zeer lage concentratie. De concentratie 
was waarschijnlijk zo laag dat de gemeten 
pieken van aluminium en silicium niet van 
het achtergrondsignaal onderscheiden 
konden worden. 
 
Susan Smelt van het Mauritshuis liet haar 
werkwijze zien wanneer ze pXRF analyses 
uitvoert. Zo gebruikt ze een voorbereide ta-
bel voor spotmetingen, waar alle elementen 
van gangbare 17de-eeuwse pigmenten in 
staan. Ook besprak ze een interessante to-
epassing van pXRF tijdens restauratie. Bij de 
behandeling van Aurora van Giovanni Anto-
nio Pellegrini werd een laag metaalzouten 
van het oppervlak verwijderd. Om het effect 
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van verschillende schoonmaaksystemen te 
controleren werden watjes na het verwij-
deren van de laag geanalyseerd met pXRF. 
Op deze manier kon gecontroleerd worden 
wat er precies verwijderd werd. 

Een relatief recente ontwikkeling in de XRF  
is macro-XRF scanning. Macro-XRF scanning 
is net als pXRF energy dispersive XRF, alleen 
wordt het gehele oppervlak van het schil-
derij gescand (i.t.t. spotmetingen bij pXRF) 
waarbij puntsgewijs metingen worden uitge-
voerd. Met de spectra die hiermee verkregen 
worden kan via software een verdelingsmap 
van de gemeten elementen worden gemaakt. 
Hierin is de spreiding en concentratie van 
een element af te lezen. Joris Dik (TU Delft) 
ging in zijn lezing in op de ontwikkeling van 
deze techniek. Sinds de eerste toepassing 
van deze techniek, toen nog gebaseerd op 
synchrotron straling, is een grote ontwik-
keling doorgemaakt. Er is inmiddels een 
mobiele macro-XRF scanner die in musea 
gebruikt kan worden. De techniek kan leiden 
tot nieuwe inzichten, vooral wanneer meer 
gebruikelijke afbeeldingstechnieken als rönt-
genfotografie en infrarood reflectografie geen 
duidelijkheid bieden. 
 
Dit was het geval in de twee case studies 
die Anna Krekeler (schilderijenrestaurator, 
Rijksmuseum Amsterdam) besprak in haar 
lezing. Door röntgenfotografie was duidelijk 
geworden dat onder Portret van Don Ramón 
Satué van Goya een andere portret aanwezig 
was. Deze figuur, gekleed in militair uniform, 
was echter niet duidelijk genoeg te herken-
nen om iets over zijn identiteit te kunnen 
zeggen. Door de elementaire verdelingsmap-
pen te bestuderen kon met zekerheid wor-
den gezegd dat het onderliggende portret 
ook van de hand van Goya was. Ook waren 
de militaire insignes die de geportretteerde 
droeg zo duidelijk zichtbaar gemaakt dat er 
conclusies aan verbonden konden worden 
over de identiteit van de geportretteerde. In 
het onderzoek naar De Staalmeesters van 
Rembrandt was macro-XRF scanning zeer 
nuttig in het inzichtelijk maken van de vele 
veranderingen in compositie die Rembrandt 
maakte tijdens het schilderproces.
 
Petria Noble (hoofd schilderijenrestauratie
Rijksmuseum Amsterdam) ging in haar 
lezing in op de uitdagingen in de interpre-
tatie van elementaire verdelingsmappen. 
De donkere gebieden in de verdelingsmap-
pen geven aan dat het betreffende element 
daar niet gemeten is. Maar is het daar niet 
gemeten omdat het niet aanwezig is, of 
omdat een bovenliggende laag met daarin 
een hoge concentratie zwaardere elementen 
het signaal blokkeert? In veel gevallen zijn 
de verdelingsmappen beter te begrijpen 
wanneer je de informatie kunt combineren 

met informatie over de laagopbouw van het 
schilderij verkregen uit verfdwarsdoorsnedes. 
Ook is het belangrijk om te realiseren dat 
de instellingen om een volledig schilderij te 
scannen wellicht niet de beste instellingen 
zijn voor het detecteren van elementen met 
een laag atoomnummer. Het kan hierom 
raadzaam zijn een kleiner gebied nogmaals 
te scannen met een langere tijd per met-
ing zodat er meer informatie verkregen kan 
worden over de lichtere elementen. 

Voor de praktijksessies in de middag werden 
de aanwezigen verdeeld over vier groepen 
die elk een van de experts (Erich Uffel-
man, Lee Drake, Joris Dik en David Strivay 
(Université de Liège)) kreeg toegewezen. 
Er waren drie schilderijen aanwezig en drie 
verschillende XRF-apparaten zodat er 
metingen konden worden verricht, die als 
uitgangspunt dienden voor verdere 
discussie. De praktijksessies voegden zeker 
meerwaarde toe aan de workshop: door het 
kleinschalige karakter was uitwisseling met 
de experts en de andere aanwezigen goed 
mogelijk. De tweedaagse workshop gaf een 
genuanceerd beeld van de mogelijkheden 
van XRF onderzoek: een goede vriend voor 
de restaurator, al is het er een met een 
gebruiksaanwijzing. 

afb. 1 - Het publiek luistert aandachtig naar de lezing 
van Petria Noble. (Foto: Kate Seymour/SRAL)

afb. 2 - Een van de vier groepen luistert naar Erich 
Uffelman tijdens de praktijksessie. 
(Foto: Kate Seymour/SRAL)
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       Identification of Pigmentsunder the Microscope 
   Georganiseerd door International AcademicProjects, Londen 20-23 July 2015
   Docent: Tracey Chaplin
   Locatie: City and Guilds of London Art School, London

door Marjan de Visser, schilderij restaurator, Den Haag

Polarisatiemicroscopie wordt binnen de 
onderzoekswereld niet als een volwaardige 
onderzoeksmethode gezien, althans in 
Engeland. Een groot deel van de conclusies 
is gebaseerd op subjectieve waarneming.
Toch verschaft het veel kennis en inzicht en 
is het een zeer eenvoudig toe te passen 
empirische onderzoeksmethode voor 
pigmentidentificatie. Daarbij ligt het 
financieel binnen het bereik van iedere 
restaurator en dient als uitgangspunt voor 
verder onderzoek. Pigmenten zijn daarbij 
ook heel erg mooi onder de microscoop.

Dit jaar werd de workshop die georganiseerd 
is door International AcademicProjects (IAP)
voor het eerst gegeven door geoloog Tracey 
Chaplin. Zij is co-auteur van de Pigment 
Compendium. Er waren zeven cursisten 
uit verschillende landen. Er was een schil-
derijenrestaurator uit Turkije, een studente 
conservering uit Doha,Qatar, een universitair 
onderzoeker uit Innsbruck, een promover-
ende restaurator uit Finland en twee restau-
ratoren uit Engeland.

De opzet van de cursus is dat de cursisten 
uiteindelijk zelfstandig onder een polari-
satie  microscoop een onbekend pigment 
kunen identificeren. Een voor een werden 
de identificatie stappen onder PlanePolarised 
Light (PPL) en onder CrossedPolarised Light 
(XPL) afgewerkt waarbij we monsters te zien 
kregen waarvan de namen bekend waren. 
De volgende stap was het identificeren van 
een bekend pigment met behulp van de 
Combined Pigment Flow charts (een stroom-
diagram). De in de CombinedPigment Flow 
charts geformuleerde vragen leidt de onder-
zoeker stap voor stap verder naar de naam 
van het onbekende pigment. De Combined 
Pigment Flow chartsis ontworpen rondom 
zes groepen pigmenten. Er zijn zes kaarten, 
een voor bruin-zwart opake pigmenten, 
blauwe pigmenten, kleurloze-witte pigment-
en, groene pigmenten, oranje-rood-roze en 
paarse pigmenten en gele pigmenten. Tot 
slot is er nog een lijst met pigmenten die 
niet zijn opgenomen in de Combined Pig-
ment Flow charts. Tracey heeft recent nog 
enkele verfijningen en verbeteringen in deze 
kaarten aangebracht om het zoekproces te 
verbeteren. De finale bestond uit de identifi-
catie van ‘mysterie pigmenten’ waarvan we 
geheel zelfstandig met polarisatiemicroscoop 

en de Combined Pigment Flow charts het 
pigment moesten determineren/identificeren.

Om een pigment te kunnen identificeren met 
behulp van polarisatiemicroscopiemoet een 
monster worden gemaakt. Een kleine ho-
eveelheid pigment, oftewel een schraapsel 
van een schilderij, wordt op een objectglaas-
je in een hars gevat, de CargilleMeltmount. 
Dit heeft een brekingsindex van 1.66. De 
opbouw van het monster -dat eenvoudig zelf 
te maken is- bestaat uit 1) een objectglaasje, 
2) een druppel Meltmount, 3) pigment, en 
4) een dekglaasje.

Tracey toonde ons twee methoden om het 
monster te prepareren. Als eerste verwarm 
je de Meltmount tot ca. 600C op een warmte 
plaatje. Bij de eerste methode wordt het 
pigment op het objectglaasje gelegd en een 
druppel Meltmount op het dekglaasje, dat 
vervolgens met de Meltmount naar beneden 
op het objectglaasje wordt gelegd. Let op 
dat er niet teveel Meltmount wordt gebruikt, 
want dan loopt de hars onder het dekglaasje 
uit. De hars kan de objectieven van de 
microscoop beschadigen. Het objectglaasje 
met het monster wordt op een warmhoud 
plaatje met een keramische tegel gelegd om 
de Meltmount te laten smelten Bij de andere 
methode wordt het monster op het object-
glaasje aangebracht, het dekglaasje erop 
geplaatst en pas daarna wordt de druppel 
Meltmount door de capillaire werking onder 
het dekglaasje gezogen. Deze methode 
bleek veel moeilijker voor ons, maar geeft 
wel minder luchtbellen dan eerste methode. 
Alle cursisten hadden de meest prachtige 
luchtbellen onder het dekglaasje, wat niet de 
bedoeling is. Om dit te voorkomen moet het 
aanbrengen en verwarmen van het preparaat 
vlot verlopen. 
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afb. 1 - het prepareren van het monster.

Het monster wordt vervolgens op de tafel 
van de polarisatiemicroscoop geplaatst. 
De monsters worden bekeken met doorval-
lend licht (i.p.v. opvallend licht, waarmee 
bijvoorbeeld ingebedde verfdwarsdoorsnedes 
worden bekeken). Een polarisatiemicroscoop 
heeft twee polarisatiefilters, een filter zit 
onder de objecttafel en het tweede polari-
satiefilter zit net onder de objectieven (dit 
verschilt per microscoop). Als je de lamp aan 
zet, gaat het licht dat van onder komt alle 
kanten op, het onderste polarisatiefilter heeft 
verticale lijnen en stuurt het licht in een 
verticale golf. Bij het bovenste polarisatie 
filter gaan de lichtgolven de andere kant op, 
horizontaal. Dus ze werken 90 graden ten 
opzichte van elkaar.

afb. 2 - polarisatie filters, polariseren het licht.

De pigmenten worden tijdens identificatie 
beoordeeld op verschillende eigenschappen 
in een vaste volgorde. Bij de eerste elf 
criteria wordt alleen het onderste filter 
gebruikt, PlanePolarised Light (PPL). Daarna 
volgen er vier identificaties onderbeide 
filters, CrossedPolarised Light, (XPL).

Bij de identificatie wordt gebruik gemaakt 
van enkele testen en hulpmiddelen. De 
Becke-lijn test, het Chelsea filter en de   
Michel Levy kleurkaart. 

Met deze test kan de brekingsindex niet 
exact worden vastgesteld, maar wel 
worden bepaald of het hoger of lager is dan 
het inbedmedium. Bij pigment monsters 
wordt gebruik gemaakt van Meltmount met 
een brekingsindex van 1.66. Sommige 
pigmenten hebben een hogere, en andere 
een lagere brekingsindex dan de Meltmount. 
De Becke-lijn, die lijkt op een halo van licht, 
is te zien rondom het pigment door het licht 
dat van onder komt. De Becke-lijn verschuift 
door het vergroten van de afstand tussen 
het object en de lens, richting de hoogste 
brekingsindex. Door de tafel naar beneden te 
draaien zien we de lijn van licht in het 
pigment bewegen, als dat een hogere 
brekingsindex heeft dan 1.66. Wanneer de 
lijn van licht rondom het pigment in de 
richting van het inbedmedium beweegt, heeft 
het pigment een lagere brekingsindex dan 
1.66.Ondanks dat het eenvoudig lijkt is het 
een methode die toch enige oefening en 
ervaring vergt. Tracey was hierbij heel 
geduldig en behulpzaam. Daarbij is het van 
belang om de optimale lichtdoorvoer te 
hebben door aan het diafragma van het 
onderste filter te draaien. Al met al een hele 
toer, maar erg spannend.

afb. 3 - brekingsindex van Anhydrite.
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Het Chelsea filter wordt alleen gebruikt om 
onderscheid te maken tussen een aantal 
blauwe en groene pigmenten. De filter is 
ontworpen om alleen rood licht door te laten 
(roodtransmissie). De test werd door ons als 
volgt uitgevoerd: het Chelsea filter wordt 
onder de tafel geschoven. Het polarisatie 
filter is weg gedraaid en de lichtbron staat 
hoog. De blauwe en groene pigmenten met 
een sterke roodtransmissie worden rood en 
die met een zwakke roodtransmissie worden 
grijs.Daartussen is een geleidelijk verloop. 
Bij deze test heb je hebt veel licht nodig. 
Dus open je ogen wijd en goed, zei Tracy.

Door mij uitgevoerde testen van monsters 
met het Chelsea filter

1) Lazuriet (Ultramarijn) 
    rood              ja rood transmissie
2) Azuriet   
    grijs              nee
3) Smalt   
    paars/bruin             ja
4) Kobaltblauw             
    paars/rood              ja
5) Ceruleum   
    bruin/grijs              ja maar weinig/slecht

Ieder monster geeft echter een andere kleur 
rood. Ik testte een Lazuriet monster die 
een heel rode transmissie gaf, maar niet 
alle Lazuriet monsters zullen dit zo duidelijk 
afgeven.

afb. 4 - het gebruik van het Chelsea filter.

De Michel Levy kleurkaart (Zeiss) wordt 
gebruikt om onderscheid te kunnen maken 
tussen isotropische en anisotropische 
pigmenten. Anisotropische pigmenten 
vertonen onder CrossedPolarized Licht een 
dubbele breking. De sterkte van de dubbele 
lichtbreking is af te lezen metMichel Levy 
kleurkaart. Een lage dubbele breking toont 
grijze en witte kleuren, de hogere brekingen 
vertonen meer en heldere kleuren. 

De Michel Levy kleurkaart (Zeiss) wordt 
gebruikt om onderscheid te kunnen maken 
tussen isotropische en anisotropische 
pigmenten. Bij isotrope materialen hangen 
de eigenschappen niet af van de richting 
van het licht, bij anisotrope materialen wel. 
Anisotropische pigmenten vertonen onder 
CrossedPolarised Licht een dubbele 
breking. Een invallende lichtbundel wordt op 
het materiaal gesplitst in twee bundels die 
een verschillend pad volgen. De sterkte van 
de dubbele lichtbreking is af te lezen met de
Michel Levy kleurkaart. Een lage dubbele 
breking toont grijze en witte kleuren, de 
hogere brekingen vertonen meer en heldere 
kleuren. 

afb. 5 - de kaart van Michel Levy.

afb. 6, 7 - Albast onder 40x vergroting, is anisotro-
pisch en heeft een lage dubbele breking, we zien 
alleen wit en grijs.
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       OPROEP

ATELIER TE KOOP (wegens verhuizing)

Atelier van ca. 100m2 in Den Haag, 
op de laan van Meerdervoort.

- Begane grond: 2 atelierruimten (25m2, 32m2), 
1 kleine kamer voor gebruik van chemicaliën (6 m2).
- Kelder: (bank) kluis van 14m2, opbergruimte.
- Voortuin en achtertuin (12m2 en 72m2).

Het atelier is recent gerenoveerd. De kelder is droog 
en het klimaat in de kluisruimte zeer stabiel.
Tegenover het pand bevindt zich een tramhalte met 
twee tramlijnen die een directe connectie met 
Centraal Station en Station Holland Spoorbieden.

Voor meer informatie, contact opnemen met 
Aleth Lorne: info@alethlorne.nl.


