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SCHADEATLAS KERAMIEK

MATERIAALVERLIES OP SCHERFNIVEAU: 
GAATJES EN PUTJES

KALKPIT

Algemeen

Op het scherfoppervlak zijn kleine kratertjes met een witte kern of kleine witte puntjes zichtbaar. Dit kunnen kalk-
deeltjes zijn. Maar het kunnen ook oplosbare zouten zijn die migreren naar het oppervlak. Raadpleeg bij twijfel een 
conservator.  

1.

2.

Foto’s: 
1. Gipspunten, Inv.E.1039, © France Ossieur, KMKG
2. Fragment majolica schotel, Museum Rotterdam 18318 via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
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Oorzaken

Onzuiverheden in de klei, in dit geval kalkdeeltjes, kunnen later voor problemen zorgen. De kalkdeeltjes in de klei 
ondervinden een chemische verandering tijdens het bakken. Na het bakproces kunnen de deeltjes weer vocht opne-
men en door chemische verandering in volume uitzetten. Gevolg: de kalkdeeltjes ‘springen eruit’. Dit komt tot uiting 
in de vorm van witte puntjes aan het oppervlak. Soms werd zelfs bewust voor dit effect gekozen, bij wijze van decora-
tietechniek.

Acties

 › Door de onzuiverheden in de scherf kan er een verschil zijn in krimp en uitzetting. Vermijd klimaatschommelingen 
in temperatuur en relatieve vochtigheid.

 › Vermijd stof.
 › Raadpleeg bij twijfel altijd een conservator.
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GAATJES BIJ BREUKLIJNEN

Algemeen 

Net naast een breuklijn bevinden zich twee gaatjes. 

1.

Foto: 
1. © KMKG

Oorzaken

De gaatjes zijn de enige nog overblijvende 
herinnering aan een oude restauratietechniek 
waarbij krammen werden gebruikt. Hoewel 
dergelijke herstellingen uit het verleden soms 
als deel van het object worden gezien, worden 
ze toch verwijderd om verdere schade aan het 
object te voorkomen. Hier werd bewust de 
keuze gemaakt de gaatjes ongemoeid te laten, 
omdat ze tot de geschiedenis van het object 
behoren.

Acties

Er zijn geen acties nodig.
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OPGEKOOKT GLAZUUR OF BLAASVORMING 

Algemeen

 Blaasvorming bij het glazuur doordat het zijn kookpunt heeft bereikt. Meestal is opgekookt glazuur matter of doffer.

1.

3.

2.

Foto’s: 
1. Dierentegel, Museum Rotterdam 75470 via Wikimedia Commons,  
CC BY-SA 3.0
2. Fragment majolica schotel, Museum Rotterdam 19097 via Wiki-
media Commons, CC BY-SA 3.0
3. Fragment majolica pannenkoekenschotel, Museum Rotterdam 
19092 via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Oorzaken

Door de te hoge baktemperatuur, of het te lang 
aanhouden van een te hoge baktemperatuur, be-
reikt het glazuur zijn kookpunt. Hierdoor ontstaat 
gasontwikkeling, waarbij blaasjes ontstaan die 
openspringen. De littekens hiervan geraken niet 
meer glad gesmolten. 

Acties

 › De hechting van het glazuur met de scherf is 
minder goed, hou hier rekening mee. 

 › Vermijd stof.
 › Vermijd stress door klimaatschommelingen in 

temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.
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PROENAFDRUKKEN

Algemeen

Meestal drie kale plekken, in dit geval op de spiegel of het plat van het bord, waarbij het glazuur ontbreekt. Dit komt 
vooral voor bij objecten in majolica en Delfts blauw. 

Oorzaken

Proenafdrukken zijn een overblijfsel van het productieproces. Bij het stoken van keramiek werden steuntjes of ‘proe-
nen’ gebruikt om te voorkomen dat verschillende geglazuurde voorwerpen aan elkaar werden gebakken. Dit is geen 
schade, maar eigen aan het productieproces. In het verleden werden de proenafdrukken gerestaureerd zodat ze niet 
meer zichtbaar waren.

Acties

 › De proenafdrukken zijn inherent aan het productieproces en zijn bijgevolg geen schade. Hou er wel rekening mee 
dat er vaak geen glazuur op aanwezig is. Daarom is het object plaatselijk gevoeliger voor vuil en vocht. 

 › Vermijd stof.
 › Vermijd klimaatschommelingen in temperatuur en relatieve vochtigheid.

1. 2.

Foto’s: 
1. Bord, Museum Rotterdam 18750 via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
2. Fragment majolica schotel, Museum Rotterdam 18654 via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
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PUTJES IN DE HOEKEN VAN TEGELS 

Algemeen

Putjes of nagelgaatjes die zichtbaar zijn in de tegenoverstaande hoeken (of in alle hoeken) van tegels.

 

Oorzaken

Met behulp van een vierkant plankje, met rondom een ijzeren band, wordt een tegel uit een plak ongebakken klei 
gesneden. Om te zorgen dat het snijplankje bij het snijden op de juiste plek blijft, is op twee of meer hoeken van het 
plankje een spijkertje geslagen. Deze steken iets aan de onderkant uit, waardoor er na het uitsnijden een putje in de 
klei achterblijft. 

Acties

Putjes in de hoeken van tegels zijn inherent aan het productieproces en derhalve geen schade. Er zijn bijgevolg geen 
acties nodig. 

1.

3.

2.

Foto’s: 
1. Tegel met blauwe kledingplooien, Museum Rotterdam 12673 via Wikimedia Com-
mons, CC BY-SA 3.0
2. Rotterdams tegeltableau, Museum Rotterdam 5208 via Wikimedia Commons, CC 
BY-SA 3.0
3. Tegel met blauwe bladeren, Museum Rotterdam 12884 via Wikimedia Commons, 
CC BY-SA 3.0
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VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
Olga Van Oost, FARO. Vlaams 
steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, 
Priemstraat 51, 1000 Brussel

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

SPELDENPRIKKEN OF PETGAATJES

Algemeen

Kleine gaatjes in de scherf of het glazuur. 

Oorzaken

 › Als productiefout: door gassen die vrijkomen in de scherf 
of het glazuur ontstaan kleine gaatjes. Om dit te vermijden 
wordt de biscuit hoger gebakken of wordt het glazuur langer 
op toptemperatuur gebakken. Soms is een te hoog gehalte 
aan aluminiumoxides in het glazuur (dat zo stijver wordt) de 
oorzaak. 

 › Als decoratietechniek: een gekende decoratietechniek bij 
zoutglazuren waarbij het glazuuroppervlak vele kleine kraters 
bevat, is de appelsienenhuid. Deze techniek is typerend voor 
de ‘baardmannenkeramiek’, Duits steengoed. De stugge zout-
glazuren vloeien niet snel uit waardoor de kraters, veroor-
zaakt door gasbellen, niet meer volledig herstellen. 

Acties

 › Door deze speldenprikken of kraters is de hechting tussen 
de glazuurlaag en de biscuit minder goed. Hou hier rekening 
mee.

 › Vermijd klimaatschommelingen in temperatuur en relatieve 
luchtvochtigheid.

 › Vermijd stof.

1.

2.

Foto’s: 
1. Kleine steengoed kruik, Museum Rotterdam 
15617 via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
2. Decoratietechniek met zoutglazuur. Steengoed 
baardmankruik, Museum Rotterdam 8467 via 
Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0


