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Het doel van de workshop is dat na afloop kan de cursist zelf verfmonsters –
dwarsdoorsneden - maken en weten te beoordelen onder verschillende lichtbronnen.
Waarom een dwarsdoorsnede
Een dwarsdoorsnede geeft informatie over de gehele opbouw van de verflagen en de
gebruikte pigmenten. Het nemen van een monster bij een schilderij is een destructieve
handeling en deze stap moet goed overwogen worden genomen. Denk voorafgaand aan
het nemen van een monster goed na over de vraag waarom je een monster nemen wilt.
De doelstelling moet duidelijk zijn. Zorg dat de eigenaar akkoord is met deze handeling
en dat het monster zo klein is dat het met het blote oog niet zichtbaar is.
Welke vragen kunnen zoal gesteld worden voor het nemen van een verfmonster. Zoals
wat is de structuur opbouw van de verflaag, is het schilderij een echt of is het een
vervalsing, is de verflaag gedegradeerd. Bij Historische binnenruimtes kan met een
verfmonster worden beoordeeld hoe de opbouw is geweest. Ook de geschiedenis van
een object kan duidelijk worden, zo kunnen toevoegingen en restauraties worden
aangetoond.
In de workshop werden voorbeelden van verfmonsters getoond over de opbouw van de
verflagen. Bijvoorbeeld ‘ De maagd en kind’ door Diederick Bouts uit 1465 (National
Gallery). Het monster heeft twee lagen blauw, eerst een laag azurite dan een laag
lazurite. Een ander voorbeeld is een 17e eeuws vergulde lijst. Het monster bestaat uit
een originele laag met een latere toevoeging. Bij een ‘ Portret van een dame’ door
Rubens uit 1625 uit het Mauritshuis is monster onderzoek gedaan om de degradatie
problemen te begrijpen. Degradatie van vermiljoen veroorzaakte licht vermindering.
Een ander degradatie probleem, nu veroorzaakt door loodzepen werd bij een schilderij
van Picasso ‘Portret van een dame’ met behulp van een monster aangetoond.
Monster name
Belangrijk is om de meest relevante date te verzamelen. Voor het nemen van een
monster wil je de meeste informatie vergaren met zomin mogelijk schade. Voor dat je
gaat prikken moet je je doel bepalen. Bedenk dus vooraf hoe, hoeveel en waar je een
monster gaat nemen.
Hoe neem je een monster? Volgens Tracey is de techniek van monster name zeer
persoonlijke. Zorg voor een goede belichting en vergroting. Een scherp gereedschap
zoals een scalpel, een mal of doosje om het monster in op te vangen. Het meest voor de
hand liggend is om het monster direct in de mal te stoppen. Ook een label en een pen
heb je nodig. Zorg dat alles schoon is.
Hoeveel neem je? Het monster moet groot genoeg zijn om alle belangrijke componenten
in de verflaag te bevatten. Een dwarsdoorsnede moet minimaal de grootte hebben van
(>0,5mm2) en alle lagen tot op de drager moeten aanwezig zijn.

Waar neem je een monster? Kies met zorg om er zeker van te zijn dat de antwoorden
beantwoord kunnen worden. Neem een monster bijvoorbeeld van een beschadigde plek,
een barst of een randje. Vermijdt plekken met restauraties tenzij dat je vraagstelling is.
Documentatie van de plek waar het monster is geprikt is essentieel. Een markering op
een afbeelding of het noteren van de coördinaten. Ook een foto van de plek en het
nummeren van het monster zijn noodzakelijk om de data die wordt verzameld zin te
geven.
Het inbedden van het monster
De mal kan zelf gemaakt zijn of commercieel vervaardigde siliconen mallen met
nummers. Plaats het monster zoveel mogelijk aan de rand, dan hoef je minder te
schuren. Daarna schenk je de hars in de mal. De hars moet vloeibaar zijn, mat het
monster niet aantasten, bij voorkeur helder, makkelijk te schuren en te polijsten en het
moet stabiel zijn op de lange termijn. Daarnaast is het belangrijk dat het tegen de
materialen kan waarmee het monster zal worden bestudeerd.
Het eerste inbed medium dat werd gebruikt is was. Dit was echter opaak en alleen de
echt harde wassen waren geschikt. Nu worden er kunstharsten gebruikt. Er zijn
verschillende soorten harsen en hardeners. Twee componenten polyester harsen die in
dertig minuten drogen en waarvan de werktijd vijf tot tien minuten is. Deze moet in
kleine hoeveelheden worden gemaakt en direct gebruikt. Bewaar deze harsen in het
donker. Acryl harsen hebben een langer droogtijd, minimaal achttien uur en deze
krimpen. Door de lage viscositeit heeft het minder luchtbelletjes. Het kan langer worden
bewaard (zes maanden). De acryl harsen vergelen licht en kunnen in het poreuze
monster dringen.

afbeelding 1
het maken van een Epoxy hars monster
Afbeelding 2
Kant en klare mallen van Perspex met acryl hars.
Schuren en slijpen
Voorafgaan aan het schuren en slijpen bekijk je het monster onder de microscoop om te
beoordelen hoe je het beste te werk kan gaan. Zorg dat je verfmonster aan de rand inbed
want dan hoef je minder te schuren. Om het monster zowel voor als na het slijpen te
beoordelen duw je het in een stukje zwarte gom (plasticine) en plaatst het onder de

microscoop. Na het drogen kan het monster worden geschuurd met schuurpapier en
daarna gepolijst met Micro Mesch van 1500 tot 12000 totdat er geen krasje meer te zien
is. Maar pas op voor je het weet schuur je te ver en ben je het monster kwijt. Controleer
daarom regelmatig je monster onder de microscoop!
Beoordelen dwarsdoorsnede
Eenmaal gepolijst wordt het monster op een glazen microscoop plaatje geplakt met
plasticine en op de microscooptafel geplaatst voor beoordeling onder gereflecteerd licht
direct of in een hoek gericht. Beschrijf exact wat je ziet. Nummer de lagen en noteer de
kleur. De laag diktes (constant of variabel) en de pigmentkorrel grootte. Wat is de relatie
tussen de lagen en is er vuil, overschildering of reiniging te zien. Maak een tekening van
de dwarsdoorsnede. De eerste beoordeling zonder dekglaasje daarna met dekglaasje en
glycerol waarbij sommige monsters beter te beoordelen zijn door de penetratie van de
glycerol. De dwarsdoorsnedes kunnen ook worden beoordeeld onder UV fluorescentie
waarbij bepaalde pigmenten fluoresceren en een scheiding tussen lagen of materialen
beter te zien zijn. Met eenvoudige micro chemische testen kunnen bepaalde pigmenten
en bindmiddelen worden aangetoond. Hiervoor wordt het reagens direct op het
oppervlak aan gebracht. De reagens reageert op bepaalde componenten. Zo wordt lood
helder geel als het in contact komt met azijnzuur. Zinkwit fluoresceert met toevoeging
van azijnzuur helder geel/groen. De aanwezigheid van proteïne, zetmeel, olie en harsen
kunnen worden aangetoond met een ‘stain’. Bindmiddel stains zijn onder te verdelen in
fluorescerende en niet fluorescerende stains. De stain Fuchine (fluorescentie) en Amido
Black 2 (reflectie) wordt gebruikt om proteïne aan te tonen. Sudan black B kan de
aanwezigheid van olie aantonen onder gereflecteerd licht en DCF 2% in ethanol onder
UV fluorescentie.
Praktijk
In het praktijk deel van de workshop hebben we monsters geprikt, ingebed geslepen en
beoordeeld. Meerdere malen prikten we verkeerd en als er eenmaal een monster goed
was gepikt verdween dit voordat het de mal bereikte, ook zaten er geregeld
luchtbelletjes in het monster of werd er een fout gemaakt met de nummering van de
monsters zodat we elkaars monsters aan het slijpen waren. Zelf sleep ik een monster
eerst niet ver genoeg en daarna juist te ver, zodat er niets meer was. Ook bleek het best
moeilijk om een monster mooi vlak te schuren. Tracey beloofde ons dat we met oefening
en herhaling onze skills zouden verbeteren!
Praktijk voorbeeld 1:
1
number & colour of the layers present:3 layers: yellow, black, blue, cream
2
the layer thickness is on all 3 paint layers and substrate variable(constant of
variable) the particle size is for all 3 paint layers uniform fine.
a. top layer yellow: paint layer thickness is variable and particle size is fine
3
b. second layer black: paint layer, thickness is variable and particle size is
fine.
c. third layer blue: paint layer thickness is variable, and particle size is fine
d. last layer creamy: substrate wood thickness is variable
4
interlayer relationships disruptions nature of layer boundaries: seems good
5
evidence of dirt layers, over painting or cleaning: none
6
sequence in which the layers were applied: wooden substrate, blue paint
layer, black paint layer, yellow paint layer

Questions:
1what colour is the surface: yellow
2what colour was the object before: black and before that blue
3what is the substrate: creamy colour and structure: is wood.
40x10 enlargement 2x
10x10 enlargement 1x
20x10 enlargement 2x

afbeelding 3 monster voor slijpen en polijsten
afbeelding 4 monster beoordeling onder de microscoop

afbeelding 5 monster onder 20x10 vergroting

Praktijk voorbeeld 2
Een Staining test op een monster van een lijst om de aanwezigheid van gelatine
(dierlijke lijm - proteïne) aan te tonen met Fuchine (1% in ethanol). Onder UV
microscopie kleurt het monster roze met uitzondering van de top laat dat rood blijft. De
conclusie is dat er gelatine/proteïne aanwezig is waardoor het monster roze kleurt.

afbeelding 6 dwarsdoorsnede van een lijst zonder stain
afbeelding 7 dwarsdoorsnede van lijst met stain Fuchine onder UV fluorescentie
Dwarsdoorsnedes hebben beperkingen
Een dwarsdoorsnede is een goede onderzoeksmethode maar heeft zeker beperkingen.
Daarom wordt een dwarsdoorsnede vaak aangevuld met een analytische
onderzoekstechniek zoals Raman, FTIR, SEM EDX en Secondary ion mass spectrometry.

