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ABSTRACT 
 
Energy dispersive X-ray fluorescence spectroscopy (ED-XRF) is een elementaire analyse methode die 
tal van voordelen biedt bij het onderzoek van cultureel erfgoedmateriaal.  Het is snel, niet 
destructief, en is in staat tot gelijktijdig multi-elementaire analyse. In de laatste 15 tot 20 jaar hebben 
miniaturisatie, en massaproduktie, de techniek breed beschikbaar gemaakt aan wetenschappelijke en 
conserveerings ateliers van kunst- en erfgoedinstellingen.  Hoewel het verkrijgen van een XRF-
spectrum vrij eenvoudig is, het omzetten van een XRF-spectrum naar een nauwkeurige kwantitatieve 
schatting van de elementaire samenstelling is een uitdagende onderneming.  Als gevolg hiervan 
wordt de gezamenlijke studie van grote categorieën van objecten belemmerd door slechte 
reproduceerbaarheid tussen samenwerkende laboratoria.  Dit proefschrift behandelt de gezamelijke 
toepassing van XRF bij de studie van historische kunstvoorwerpen van koperlegeringen, met een 
bijzondere aandacht op Frans verguld brons van de zeventiende- tot de eenentwintigste eeuw.  De 
juiste rol van XRF-analyse wordt gedefinieerd in de context van bredere technische studies met 
andere onderzoeks- en analysemethoden.  De resultaten van een vroeg laboratorium onderzoek 
samenwerkingsverband worden gepresenteerd om aan te tonen dat, zonder het voordeel van een 
goed ontworpen, gedeeld kalibratieprotocol, inter-laboratorium reproduceerbaarheid van XRF-
analyse van historische koperlegeringen, kan naar verwachting rampzalig te zijn.  Daarom wordt een 
gedetailleerd kalibratieprotocol voorgesteld, gebaseerd op een nieuwe reeks van gecertificeerde 
referentie normen, en het gebruik van algemeen beschikbare, open-source, software voor spectrale 
analyse.  Een tweede laboratorium onderzoeks samenwerkingsverband, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een breed scala van analytische instrumenten gebruikt door cultureel erfgoed 
instellingen, toont de dramatische verbeteringen in reproduceerbaarheid aan, die te verwachten zijn 
door het volgen van het protocol.  Ten slotte worden de potentiële voordelen van samenwerkend 
onderzoek, met behulp van het voorgestelde protocol, benadrukt door het toepassen van machine-
learning technieken op een grote referentie data-set met compositie gegevens van Frans verguld 
brons, verkregen met vijf verschillende ED-XRF instrumenten over een periode van tien jaar.  De 
machine-learning analyse overtreft traditionele statistische methodes door een schatting te geven van 
de productiedatum van niet gedateerd Frans verguld brons met een goed bepaald betrouwbaarheids 
interval. 


