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SCHADEATLAS KERAMIEK

PLUIZIG OPPERVLAK, KORSTVORMING EN 
UITBLOEIING

SCHIMMELAANTASTING

Algemeen 

Schimmel kan onrechtstreeks schade toebrengen aan keramisch materiaal. Hoewel keramisch materiaal zelf geen voe-
dingsbron is voor schimmels, worden ze soms aangetrokken door andere oorzaken, zoals vuil en het gunstige klimaat 
waarin het object zich bevindt. Schimmels kunnen verkleuring veroorzaken en de leesbaarheid van het object verklei-
nen. Bovendien is de aanwezigheid van schimmel onaantrekkelijk en ongezond.

Schimmels, grijs- tot beigewit van kleur, worden soms verward met stof of zoutuitbloei, dat vaak wit poederig of 
draderig (kristallen) is. Het grote verschil is dat schimmels vooral voorkomen in een te vochtige omgeving, terwijl 
zoutuitbloei ontstaat door een drogere omgeving. Vaak kan u onder een microscoopglas voldoende goed zien waarmee 
u te maken hebt. 

1.

Foto: 1. Schimmel op organische lijm, Inv. AAM 87.1.65.P,  
© France Ossieur, KMKG
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Oorzaken

Schimmelsporen zijn overal aanwezig, maar vormen enkel schimmels in een gunstige omgeving. De twee grootste 
oorzaken van schimmelvorming zijn de aanwezigheid van voeding en het klimaat. Het meest gunstige klimaat voor 
schimmels is een donkere, warme en vochtige ruimte met weinig luchtcirculatie. 

Acties

 › Ga na of het om een stof-, schimmel- of zoutaantasting gaat.
 › Controleer de bewaaromgeving en ga na of die al dan niet gunstig is voor schimmelgroei. Pas aan indien nodig. 
 › Plaats aangetaste objecten tijdelijk in quarantaine om besmetting tegen te gaan. Na een bepaalde cyclus kunnen im-

mers nieuwe sporen verspreid worden.
 › Ga na of er nog andere voorwerpen zijn aangetast.
 › Reinig de omgeving (verpakking, rekken, gebruikt werkmateriaal …) met een fungicide/sporicide.
 › Raadpleeg een conservator voor het behandelen van de schimmel op de objecten zelf.
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STOF

Algemeen

Op die delen van het keramisch oppervlak waar stof kan neerdwarrelen, is een laagje pluizig vuil zichtbaar. U kunt het 
eenvoudig droog afstoffen.

Oorzaken

Stof in de lucht of uit de omgeving daalt neer op het object. Stof kan afkomstig zijn uit kleding, huidschilfers, werk-
zaamheden enz. Als stof lang op een object ligt, krijgt het de kans om in de poriën te dringen en wordt het lastiger om 
te verwijderen. De keramische scherf neemt immers vocht op en neemt daarbij stofdeeltjes mee.

Acties

 › Reinig het object droog, met een zachte borstel.
 › Laat hardnekkiger stof, dat deels door vocht uit de lucht in de poriën is getrokken, reinigen door een conservator.
 › Ga na wanneer de ruimte voor het laatst is gereinigd. Hou daartoe een onderhoudskaart bij.
 › Als blijkt dat het probleem elders ligt, zoek dan naar de bron van het stof. Is er een vuile filter die ervoor zorgt dat 

er veel dikke stofpluizen in de ruimte terechtkomen? Zijn er radiatoren die veel stof in de ruimte brengen door 
opwarming van de lucht? Hoe wordt de ingang naar het depot geregeld?

 › Herbekijk de bewaarwijze. Kunt u objecten anders opbergen of anders verpakken?

1.

Foto: 1. Terra Sigillata Drag.37, Städtisches Museum Kalkar via 
Wikimedia Commons, CC BY 1.0
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NAALDVORMIGE ZOUTEN

Algemeen

Deze zoutuitbloeiingen verschijnen vaak als harige, naaldachtige kristallen. Hoewel het fenomeen vrij zeldzaam voor-
komt op keramische objecten, kunnen onder de juiste omgevingsomstandigheden hele collecties worden getroffen. 

Oorzaken

Door uitwaseming van azijnzuur uit houten vitrinekasten of opbergkasten ontstaan harige, naaldachtige uitbloeiingen 
op keramische objecten die er lange tijd werden opgeslagen. Als in het poreuze keramische object grote hoeveelheden 
van zowel calciumnitraat als chloride (zouten) aanwezig zijn die in contact komen met vocht en azijnzuur, worden 
naaldachtige zouten gevormd.

Acties

 › Vermijd houten vitrines of opbergkasten of breng een barrière (coating of ondoorlaatbare folie) aan zodat de uitwa-
semingen van het hout niet in contact komen met de objecten.

 › Controleer de (on)geschiktheid van materialen met behulp van Oddy-tests met metalen coupons bij 60 °C en 100 % 
RV gedurende vier weken in een gesloten buis (Thickett en Lee, 2004). Lood is erg gevoelig voor organische zuren.

 › Vermijd vocht.
 › Raadpleeg een conservator.

1. 2.

Foto’s: 
1. Tegel met harige naaldachtige zouten © KMKG
2. Afschilfering glazuur door zouten © Kelly Witteveen
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POEDERIGE ZOUTEN 

Algemeen 

Op het object is een witte poederige substantie zichtbaar. Het glazuur schilfert af. Ook de scherf zelf is poederig of 
brokkelt af. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een aantasting met oplosbare zouten.

Oorzaken

Een keramisch object kan zouten uit de omgeving, uit de bodem of uit zeewater hebben opgenomen. Zouten kunnen 
ook afkomstig zijn uit oude restauratietoepassingen, waarbij materialen met oplosbare zouten zijn gebruikt, of uit de 
functie van het object, zoals kamerpotten of zoutvaatjes. Deze zouten kunnen reageren op veranderingen in de rela-
tieve vochtigheid: bij een hoge relatieve vochtigheid lossen ze op, bij een lage relatieve vochtigheid kristalliseren ze 
uit. Bij uitkristallisering neemt het volume toe en veroorzaakt spanningen in het object. Daardoor kruimelt de scherf 
of schilfert de decoratielaag af (zie ook afschilfering).

Acties

 › Ga te rade bij een conservator. Hij of zij kan nagaan of het om zouten gaat en of er een ontzoutingsbehandeling 
nodig is.

 › Vermijd schommelingen in de RV om te voorkomen dat zouten oplossen en uitkristalliseren.
 › Verzamel bij materiaalverlies alle fragmenten en manipuleer het object niet. Mogelijk is het object structureel zeer 

zwak.

1.

Foto: 1. Zoutschade (detail) © N. Cleeren
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KALKAFZETTING

Algemeen

Bij kalkafzetting is een meestal witte tot vuilgrijze aanslag zichtbaar op het object, soms verward met zoutuitbloei van 
oplosbare zouten. In het geval van kalkafzetting zijn de korsten meestal dikker en hardnekkiger. 

Oorzaken

 › In een maritieme context gaat het meestal om kalkafzettingen op basis van calciumcarbonaat, aanwezig in zeewa-
ter. Exoskeletten van maritieme organismen, schelpen en zand kunnen aankoeken aan keramische objecten. Dit 
schadebeeld kan ook veroorzaakt worden door zeepokken en mosdiertjes. Typisch is dat het hele object, ook de 
gebroken randen van scherven, volledig wordt bedekt.

 › In bodems waarin veel bouwmateriaal aanwezig is, gaat het om kalkafzettingen op basis van calciumcarbonaat en/
of gips en/of silica.

 › Bij keramische potten die werden gebruikt als vaas of kookpot bouwt de kalkafzetting zich aan de binnenzijde op.

Acties

 › Dergelijke kalkafzetting, bestaande uit onoplosbare zouten zoals bv. calciumcarbonaat, is niet schadelijk voor het 
materiaal keramiek en vertelt ons iets meer over de geschiedenis van het object. Ze wordt daarom meestal be-
schouwd als deel van het object. 

 › Indien de kalkafzetting de leesbaarheid verstoort, kunt u ervoor opteren om de korst te verwijderen. Vraag raad aan 
een conservator. Verwijder de kalkaanslag nooit zelf, maar laat deze klus over aan de conservator.

1.

Foto: 1. Amphora, Auckland War Memorial Museum via Wikimedia 
Commons, CC BY 4.0
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VERVAL GLAZUUR

Algemeen

Op een keramisch object waarop glazuur is aangebracht, kan een dun grijs / wit laagje worden gevonden. Het laagje 
bevindt zich niet op andere delen, zoals gebroken randen van scherven.

Oorzaken

De dunne grijze / witte laag ontstaat door sterk verval van de glazuurlaag. 

Acties

 › Ga te rade bij een conservator indien u twijfelt aan de aard van het probleem. Mogelijk hebt u te maken met een 
aantasting door oplosbare zouten die naar het oppervlak migreren? Hou de RV zo stabiel mogelijk.

 › Raadpleeg een conservator bij materiaalverlies.
 › Hanteer en manipuleer het object met de nodige voorzichtigheid. Het glazuuroppervlak is fragiel.
 › Vermijd schommelingen in temperatuur en relatieve vochtigheid.
 › Vermijd stof.

1.

Foto: 1. Schotel met aangeknepen standvin, Museum 
Rotterdam 11516-552.1-2 via Wikimedia Commons, CC 
BY-SA 3.0
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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

CREMATIERESTEN

Algemeen

Aan de binnenzijde van het keramisch object is een dikke, witte crèmekleurige korst aanwezig. Uit de context en het 
keramisch object kunt u afleiden dat het om een urne met crematieresten gaat. 

Oorzaken

De aanwezigheid van menselijke resten is een rechtstreeks gevolg van de functie van het object, een urne.  

Acties

 › Verwijder de resten niet! Deze informatie hoort bij de urne, beide worden samen bewaard.
 › Het object zelf ondervindt hier geen schade door.
 › Vermijd stof.

1.

Foto: 1. Crematieresten, AOE Tongeren © Julie Lambrechts


