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SCHADEATLAS KERAMIEK

MATERIAALVERLIES VAN DE DECORATIELAAG: 
AFSCHILFERING

LOSLATENDE LAAG - SLIB

Algemeen

Het lijkt erop dat het keramisch object begint af te schilferen zonder dat er een duidelijke decoratielaag aanwezig is. 

 

Oorzaken

De sliblaag doet dienst als decoratielaag. Om de sliblaag mooi fijn te kunnen polijsten bestaat die meestal uit dezelfde 
kleisoort als de scherf, maar gezeefd (de grovere partikels werden verwijderd). Deze sliblaag is niet altijd even goed 
zichtbaar. Dit komt vooral voor bij lager gebakken keramiek, waar de hechting tussen de decoratielaag (sliblaag) en de 
scherf sowieso al minder groot is. 

1.

Foto: 
1. Amphora, Metropolitan Museum of Art via Wikimedia Commons, CC0 1.0
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 › Omgevingsfactoren zoals schommelingen in temperatuur en RV zorgen ervoor dat de decoratielaag en het sub-
straat door verschil in uitzettingscoëfficiënt steeds minder goed aan elkaar hechten, met materiaalverlies tot gevolg.

 › Zouten in het object kunnen migreren via de poriën. Wanneer het materiaal vochtig of nat wordt, lost het zout op 
en kristalliseert het in een drogere omgeving opnieuw uit tot korrels. Tijdens het uitkristalliseren zal het zout meer 
volume innemen, waardoor er interne spanningen ontstaan in het object. Aangezien de sliblaag fijner van korrel 
is en gepolijst zal het zout (dat naar buiten wil komen) zich vaak bevinden tussen de scherf en de sliblaag. Ook dit 
fenomeen doet zich eerder voor bij lager gebakken keramiek. 
 

Acties

 › Controleer het breukvlak. Is het vuil? Dan is de schade waarschijnlijk langer geleden gebeurd. Is het niet vuil? Dan 
gaat het waarschijnlijk om een recent fenomeen. 

 › Gaat het om een plat object, zoals bv. een tegeltableau, en is er wit poeder aanwezig? Leg het object neer om ver-
dere afschilfering en materiaalverlies zoveel mogelijk te vermijden. 

 › Is er een vermoeden van actief verval? Bewaar de losgekomen fragmenten en documenteer ze goed.
 › Manipuleer het object niet!
 › Zorg voor een stabiele temperatuur en relatieve vochtigheid.
 › Schakel de hulp in van een restaurator.
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LOSLATENDE LAAG - ENGOBE

Algemeen

De engobe of de sliblaag met minerale pigmenten laat los van de scherf. Een dergelijke decoratielaag is vaak minder 
sterk gebonden dan een geglazuurde decoratielaag waarbij versintering optreedt. De engobe is vaak ook op minder 
hoge temperatuur gebakken. Door het zachtere materiaal is hij erg gevoelig voor mechanische schade zoals bv. krassen 
en slijtage.

 
 

Oorzaken

 › De slechte hechting ontstaat al in de vormfase door:
• vuil en vet, aanwezig op de scherf; 
• het te dik aanbrengen van de laag, waardoor de engobe bij het drogen afbrokkelt;
• een te natte klei, waardoor er onvoldoende aanzuigkracht is;
• een te droge klei.

 › Een slechte hechting kan resulteren in afschilfering door: 
• slecht hanteren;
• slecht transporteren/verpakken;
• een ongunstig klimaat (verschil in uitzettingscoëfficiënt);
• een zoutprobleem.

 › Omdat het materiaal zeer zacht is, is het zeer gevoelig voor slijtage en krassen: 
• door gebruik;
• door het wassen met te harde borstels (archeologische scherf );
• door slecht hanteren;
• door slecht transporteren/verpakken. 

Acties

 › Vermijd mechanische schade door schuren en wrijven.  
 › Vermijd manipulatie om materiaalverlies te voorkomen.
 › Is de schade actief (schilfers naast het object)? Raadpleeg een conservator. 
 › Vermijd klimaatschommelingen. 

 

1. 2.

Foto’s: 
1. Romeinse kom op standring, terra 
sigillata, Museum Rotterdam 14006-593 
via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
2. Romeins schoteltje, Museum Rot-
terdam 4306 via Wikimedia Commons, 
CC BY-SA 3.0
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LOSLATENDE LAAG - GLAZUUR

Algemeen 

Barsten in de glazuurlaag en een slechte hechting met de scherf kunnen de glazuurlaag doen afschilferen. Indien er 
een sterke hechting is met de scherf kan bij het afschilferen ook een deel van de scherf loskomen.

Oorzaken

 › Soms pelt het glazuur reeds af voordat het 
gebakken wordt. Dit komt voor wanneer het gla-
zuur met een penseel of een spons (tamponeren) 
te dik werd aangebracht, meestal aan de randen 
van het keramisch object. 

 › Er is spanning tussen de scherf en het glazuur 
die niet kan worden opgevangen door de scherf-
glazuurbinding. Deze spanning in het keramisch 
object kan worden versterkt door thermische 
schok.

 › Een andere oorzaak is zoutuitbloei, het uitkris-
talliseren van zouten. Bij archeologische kera-
miek kunnen deze zouten in de scherf trekken 
via de bodem. Maar ook door gebruik, denk bv. 
aan een kamerpot, kunnen zouten in de scherf 
terechtkomen. 

 › Keramiek van een minder goede kwaliteit, kera-
miek die te laag gebakken is. Deze problematiek 
komt vaak voor bij rode en zwarte glazuren om-
dat die niet tegen hoge temperaturen kunnen.  
 

1.

2.

Foto’s: 
1. Roodbakkend aardewerk © KMKG
2. Aardewerken bord, Museum Rotterdam 23673 via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0



Dit werk is gelicenseerd 
onder een Creative 
Commons Naamsvermel-
ding-NietCommercieel-
GeenAfgeleideWerken 
3.0 Unported licentie. 
Bezoek http://creative-
commons.org/licenses/
by-nc-nd/3.0 om een 
kopie te zien van de 
licentie.
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ERFGOEDWIJZER
Deze bijdrage is een onderdeel van FARO’s 
Erfgoedwijzer, een online platform boorde-
vol praktijkkennis, kunde en inzichten over 
cultureel erfgoed. Tal van handige modules, 
praktische tools en tips bieden u informatie en 
inspiratie bij uw dagelijkse cultureel-erfgoed-
praktijk.

Meer info: www.erfgoedwijzer.be

Acties

 › Controleer het breukvlak. Is het vuil? Dan is de schade waarschijnlijk langer geleden gebeurd. Is het niet vuil? Dan 
gaat het waarschijnlijk om een recent fenomeen. 

 › Gaat het om een plat object, zoals een tegeltableau, en is er wit poeder aanwezig? Leg het object neer om verdere 
afschilfering en materiaalverlies zoveel mogelijk te vermijden. 

 › Is er een vermoeden van actief verval? Bewaar de losgekomen fragmenten en documenteer ze goed.
 › Manipuleer het object niet!
 › Zorg voor een stabiele temperatuur en relatieve vochtigheid.
 › Schakel de hulp in van een conservator.


