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SCHADEATLAS KERAMIEK

VERKLEURING: GEEL-ORANJE-BRUIN-ROOD-
PAARS

NICOTINE

Algemeen

Op het keramische object en/of in de hoeken en kantjes is een vuile gele, grijze, groene of bruine laag zichtbaar. 

Oorzaken

Mogelijk gaat het om nicotine. Sinds het begin van de 21e eeuw geldt er een algemeen rookverbod in openbare ruim-
tes. Tot die tijd was roken ook in musea toegelaten, waardoor objecten te lijden konden hebben onder nicotinevervui-
ling. Vandaag komt dit schadebeeld minder voor, behalve wanneer het gaat om stukken uit particuliere collecties of bij 
welbepaalde objecten zoals asbakken of andere voorwerpen die rechtstreeks in contact kwamen met nicotine. 

Acties

 › Ga na of de vlekken iets vertellen over hoe of waarvoor het object gebruikt werd. Is dat niet het geval, dan kunt u de 
vlekken beter verwijderen. De nicotinevlekken trekken immers stof en dus ook vocht aan. Bovendien kunnen ze als 
storend ervaren worden.

 › Laat nicotine best verwijderen door een conservator. 

1.

Foto: 
1. Groene asbak, Museum Rotterdam 72688 via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.00
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VLEKKEN DOOR ETENSRESTEN

Algemeen

Op keramische objecten zijn zeer diverse vlekken zichtbaar. Typisch zijn de vetvlekken in botervlootjes, of theevlek-
ken in theekannen.

Oorzaken

Levensmiddelen die langdurig in contact zijn met het object trekken via haarscheuren in het glazuur in de scherf. 

Acties

 › Vaak worden de vlekken gezien als deel van het object. Ze vertellen iets over het gebruik van het keramisch object.
 › Contacteer een conservator indien er toch schade zou ontstaan (bv. door de aanwezigheid van zouten) en laat de 

vlekken verwijderen.
 › Contacteer een conservator indien u twijfelt over de schade die de vlekken kunnen veroorzaken. 
 › Vermijd vocht zodat de vlekken niet dieper in het object kunnen doordringen of een potentiële voedingsbron kun-

nen zijn voor schimmels.
 › Vermijd stof, want dat trekt vocht aan.

1.

Foto: 
1. Theevlek ter hoogte van de schenktuit © Livien Jorissen.
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ROESTVLEKKEN BIJ ARCHEOLOGISCH MATERIAAL

Algemeen

Door ijzercorrosie zijn oranje-bruine of blauw-zwarte vlekken zichtbaar. Deze vlekken zijn vaak storend en zeer hard-
nekkig.

Oorzaken

 › Er werden oplosbare ijzerionen uit de omgeving (bodem) opgenomen, waardoor het oppervlak een typische oranje-
bruine roestkleur krijgt. 

 › Wanneer dergelijke roestvlekken op het archeologisch object in contact komen met rottende vegetatie, dan bestaat 
de kans dat tanninezuren die gegenereerd worden door de planten, reageren met de ijzerverbindingen. Dit resul-
teert in de productie van ijzertannaten en een blauw-zwarte verkleuring.

Acties

 › De roestvlekken geven aan dat het object in de bodem heeft gelegen. Ze vertellen dus iets over de geschiedenis van 
het object. 

 › De vlekken zijn meestal enkel esthetisch storend maar hebben geen nadelige gevolgen voor het object. Er zijn dus 
geen specifieke acties nodig.

1. 2.

Foto’s: 
1. Fragment majolica schotel, Museum Rotterdam 18652 via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
2. Majolica schotel, Museum Rotterdam 18410 via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
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ROESTVLEKKEN DOOR KRAMMEN OF RIVETTEN

Algemeen

Dit schadebeeld wordt veroorzaakt door het gebruik van metalen krammetjes. Soms zijn ze duidelijk zichtbaar, soms 
werden ze weggeretoucheerd. 

Al reeds in de Romeinse periode werd gebruikgemaakt van loden rivetten. In China werden rivetten algemeen 
toegepast vanaf de 17e eeuw, vanaf de 19e eeuw gevolgd door Europa. In deze periode werden rivetten zelfs gezien 
als opsmuk. Vandaag wordt deze techniek door conservatoren-restauratoren niet meer toegepast. Door het boren is 
er materiaalverlies en kans op vlekken. Onder invloed van ijzercorrosie kan het object bovendien tot 7 % in volume 
uitzetten, met barsten tot gevolg.

1.

3.2.

Foto’s: 
1. Krammen aan een van de 
hoorns, Inv.IS.5000, © Hugo 
Maertens, KMKG
2. Fragment van een Chinese 
porseleinen schotel, gerepa-
reerd met krammen. Museum 
Rotterdam 6979 via Wikime-
dia Commons, CC BY-SA 3.0
3. Amfoor, Auckland Museum 
via Wikimedia Commons, CC 
BY 4.0
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Oorzaken

Een slechte materiaalkeuze kan zorgen voor vlekken of schade door corrosie van het metaal.

Acties

 › Omwille van de in deze fiche beschreven redenen wordt er vaak voor gekozen om oude restauratietechnieken on-
gedaan te maken en het object te restaureren met modernere technieken. Bespreek dit samen met een conservator-
restaurator.

 › De gebruikte krammen en rivetten maken deel uit van de geschiedenis van het object. Indien ze geen schade ver-
oorzaken aan het object, kan daarom ook worden beslist ze te behouden. Deze beslissing brengt de nodige risico’s 
met zich mee. Hou daarom altijd een conditiesurvey bij en kijk het object regelmatig opnieuw na. 

 › Vermijd vocht en controleer regelmatig het klimaat!
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ROESTVLEKKEN DOOR PENNEN OF DOKEN

Algemeen

Een keramisch object vertoont vlekken van metaalcorrosie zonder dat er zich metaal bevindt aan de buitenzijde van 
het object. Mogelijk ontstaan de vlekken van binnenuit, door een oude restauratie met pennen of doken. (Zie ook: 
Schadebeeld ‘Roestvlekken bij archeologisch materiaal’)

Oorzaken

Onder invloed van vocht corrodeert het metaal en ontstaan roestkleurige plekken. Aangezien roestvorming tot 7 % in 
volume kan uitzetten, kunnen er naast verkleuringen ook barsten en breuken ontstaan.

Acties

 › Vermijd vocht en controleer regelmatig het klimaat.
 › Omwille van de in deze fiche beschreven redenen wordt er vaak voor gekozen om oude restauratietechnieken on-

gedaan te maken en het object te restaureren met modernere technieken. Bespreek dit samen met een conservator-
restaurator.

1.
Foto: 
1. Metalen pennen, Inv.IS.8391,  
© Isabella Rosati, KMKG
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VERKLEURDE VERLIJMING

Algemeen

Door veroudering verdonkert de lijm. Meestal treedt er vergeling op. In uitzonderlijke gevallen (zoals bv. bij Shellac) 
is er een bruin-rode tot paarse verkleuring zichtbaar. 

Oorzaken

Verkleuring is een gevolg van het natuurlijke degradatieproces van lijmen. Deze veroudering kan evenwel versneld 
worden door blootstelling aan uv-straling.

1.

3.

2.

Foto’s: 
1. Verkleuring verlijming, Inv.IS.8272, © Isabella Rosati, 
KMKG
2. Rechthoekige plaquette, Museum Rotterdam 5377 via 
Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
3. Fragment majolica, Museum Rotterdam 19098 via 
Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
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Acties

 › Beperk de verlichtingssterkte (lux), de uv-straling en de belichtingsduur. De veroudering van lijm kan immers 
versneld worden door blootstelling aan licht (uv-stralen). Volg bij gerestaureerde materialen daarom een aangepast 
verlichtingsregime tussen ISO 1 en 3, dus een hoge lichtgevoeligheidsklasse. 

 › Veroudering van lijm kan leiden tot structurele instabiliteit. Het adhesief wordt bros en de hechting met de scherf 
vermindert waardoor het object in elkaar durft te stuiken. Hou dit in de gaten.

 › Raadpleeg een conservator indien u oude aanvullingen wil vernieuwen. 

Leestip

Databank met producten, gebruikt tijdens conservatiebehandelingen (inclusief lijmsoorten): 
http://www.conservationsupportsystems.com/product/all-products

http://www.conservationsupportsystems.com/product/all-products
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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.

EEN BIJDRAGE VAN
Julie Lambrechts

UPDATE
mei 2021

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

VERKLEURING VAN EEN AANVULLING

Algemeen

De kleur van de aanvulling komt duidelijk niet meer overeen met het origineel. Er is een verkleuring opgetreden.

Oorzaken

Net als lijm is ook het materiaal van de aanvulling aan veroudering onderhevig. Dit chemische verouderingsproces 
kan versneld worden door licht (uv-stralen). Meestal verdonkeren/vergelen de aanvullingen.

Acties

 › Beperk de verlichtingssterkte (lux), de uv-straling en de belichtingsduur. Het verouderingsproces van lijmen / 
aanvullingen kan immers versneld worden door blootstelling aan licht (uv-stralen). Volg een aangepast verlichtings-
regime tussen ISO 1 en 3, dus een hoge lichtgevoeligheidsklasse. 

 › Een aanvulling wordt meestal vervangen om esthetische redenen. 
 › Veroudering kan leiden tot structurele instabiliteit. Het adhesief wordt bros en de hechting met de scherf vermin-

dert waardoor het object in elkaar durft te stuiken. Hou dit in de gaten.
 › Raadpleeg een conservator indien u oude aanvullingen wil vernieuwen. 

1. 2.

Foto’s: 
1. Groot majolica bord, Museum Rotterdam 14025-85 via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
2. Faience bord op standvlak, Museum Rotterdam 19557 via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0


