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SCHADEATLAS KERAMIEK

VERKLEURING: VERBLEKING OF VERDONKERING

HET ONTBREKEN VAN DE ENGOBELAAG OF GLAZUURLAAG BIJ BREUKNADEN

Algemeen

Aan de breuknaden zijn donkere verkleuringen zichtbaar en is de decoratielaag plaatselijk verwijderd.

Oorzaken

Dit is een typisch fenomeen dat voorkomt bij het mechanisch weghalen van droge lijmresten. Wanneer de hechting 
tussen de lijm en de decoratielaag sterker is dan de hechting tussen de decoratielaag en de keramische scherf, wordt 
bij het mechanisch weghalen van lijmproppen de decoratie mee verwijderd. De plaatselijke verdonkeringen zijn lijm-
resten die in de scherf zijn getrokken.

Acties

 › Dergelijke restauratieschade kan niet ongedaan gemaakt worden. Fouten kunnen enkel geretoucheerd en ‘afgedekt’ 
worden. 

 › Ga na of delen van de decoratielaag niet losgekomen zijn van de scherf om verder materiaalverlies te vermijden. 
 › Laat u adviseren door een conservator, ga nooit zelf aan de slag.

1. 2.

Foto’s: 
1. Aardewerken kookpot met droge lijmresten, Mu-
seum Rotterdam 4993 via Wikimedia Commons, 
CC BY-SA 3.0
2. Detail terra sigillata © N. Cleeren
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DONKERE PLEKKEN ROND VERLIJMDE BREUKNADEN

Algemeen

Aan breuknaden zijn plaatselijk verdonkeringen zichtbaar. Het oppervlak ziet er anders uit dan de rest van het scherf-
oppervlak.

Oorzaken

Meestal zijn de vlekken een gevolg van het verwijderen van overtollige lijmresten. Wanneer er te veel lijm wordt aan-
gebracht op de breukvlakken, wordt de overtollige lijm naar buiten geduwd en verder verspreid over de keramische 
scherf. Deze overtollige lijm of lijmresten worden verwijderd met solvent, met verkleuring als typisch resultaat. Soms 
leidt een teveel aan solventen tot overreiniging en blijven er bleke/grijzige vlekken op de scherf achter. 

Acties

 › Naast het verwijderen van origineel materiaal valt er aan dit schadebeeld niet veel te doen, de vlekken blijven zicht-
baar en leiden soms tot duidelijke veegsporen.

 › Laat verlijmingen over aan conservatoren om schade te vermijden.

1. 2.

Foto’s: 
1. Aardewerken pot, Museum Rotterdam 14025-62 via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
2. Ongeglazuurd aardewerk, Museum Rotterdam 14176-10 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

PLAKBAND 

Algemeen

Op de keramische scherf zijn sporen van plakband zichtbaar.

Oorzaken

Bij het verwijderen van de plakband wordt de decoratielaag (engobe) beschadigd. Wanneer de plakband te lang aanwe-
zig is op de scherf laat het lijmresidu een afdruk achter op de scherf.

Acties

 › Dergelijke vlekken vallen niet meer te redden.
 › Voorkomen is beter dan genezen! Gebruik nooit plakband of stickers op keramische scherven, tenzij als tijdelijke 

oplossing bij het puzzelen voor bv. het maken van een archeologische tekening. Gebruik nooit plakband op fragiele 
oppervlaktelagen, bv. terra sigillata.

1. 2.
Foto’s: 
1. Rood aardewerk, Rijksdienst 
voor het Cultureel erfgoed via 
Wikimedia Commons, CC BY-SA 
4.0
2. Sporen van tape blijven zicht-
baar © N. Cleeren


