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SCHADEATLAS KERAMIEK

VERKLEURING: ZWART

BIJ AANWEZIGHEID VAN VUUR

Algemeen

Op keramische objecten die gebruikt worden bij een haard of open vuur, zoals kookpotten, haardstenen of -tegels zijn 
zwarte vlekken zichtbaar. Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om roet. 

1.

3. 4.

2.

Foto’s: 
1. Roetvlekken, Inv.IS.2001.1 © KMKG
2. Kookpot uit aardewerk © KMKG
3. Pijpenkop, Museum Rotterdam 4062-3 via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
4. Aardewerken steelpan, Museum Rotterdam 4066 via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
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Oorzaken

Het keramiek is zwart geworden door roet, stofdeeltjes afkomstig van de onvolledige verbranding van koolstofhou-
dend materiaal zoals bv. hout, die zich hebben afgezet op het keramische object.  

Acties

 › Roet geeft meer informatie over hoe het object gebruikt werd. 
 › Het object is stabiel. 

 Ŕ De roetplekken hoeven niet verwijderd te worden. Er zijn geen acties nodig.
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CALAMITEIT: BRAND

Algemeen

Het object ziet er zwart en/of verkleurd uit, is soms vervormd en heeft een afwijkende textuur.

1. 3.

2.

Foto’s: 
1. Randfragment aardewerken schaal met maskerons, 
Museum Rotterdam 15539 via Wikimedia Commons, CC 
BY-SA 3.0
2. Staande koe, faience, tinglazuur, beschadigd door brand tij-
dens het bombardement van Rotterdam, mei 1940. Museum 
Rotterdam 50505 via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
3. Vaasje in Delfts blauw aardewerk. De hitte van het bombar-
dement op Rotterdam in mei 1940 veroorzaakte brandscha-
de aan het glazuur. Museum Rotterdam 40190 via Wikimedia 
Commons, CC BY-SA 3.0
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Oorzaken

Een uitbraak van brand kan catastrofale gevolgen hebben voor een keramisch object. 

 › Het keramiek kan volledig zwart verkleuren door afzetting van roetdeeltjes. Roet is stof dat ontstaat door een on-
volledige verbranding van koolstofhoudende materialen, denk bv. aan hout. 

 › Door de extreme hitte bij een brand kan een object ook vervormd raken of een chemische verandering ondergaan. 
Dit is vooral het geval bij lager gebakken keramiek, dat bij een brand hogere temperaturen ondergaat. Bij decora-
ties met opglazuur kan bv. de textuur of de kleur veranderen. Hetzelfde geldt voor decoraties die aangebracht zijn 
zonder bak. 

Acties

 › Volg de geijkte procedures uit het calamiteitenplan, indien aanwezig.
 › Raadpleeg het hoofdstuk ‘Noodreacties en herstel bij brand’ op de Erfgoedwijzer, zie:  

https://faro.be/kennis/calamiteitenplan/3-noodreactie-en-herstel/brand
 › Raak het object niet aan om te vermijden dat het roet in de poriën zou trekken. Roetvlekken zijn bijzonder moeilijk 

te verwijderen. Probeer in plaats daarvan het losse roet weg te blazen met een klein blaaspompje.
 › Registreer en fotografeer de schade en contacteer de brandverzekeraar.
 › Raadpleeg indien nodig een beredderingsbedrijf. 
 › Heeft het object een behandeling nodig? Raadpleeg dan een conservator. 

https://faro.be/kennis/calamiteitenplan/3-noodreactie-en-herstel/brand
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GLAZUUR MET METALLISCHE ZWART-GRIJZE SCHIJN

Algemeen

Een typisch fenomeen bij lood- en tinglazuren, waarbij het oorspronkelijke witte bord of de transparante glazuur een 
donkere tot bijna volledig zwarte ‘metallische’ kleur krijgt. 

1.

3.

2.

4.

Foto’s: 
1. Aardewerken bord (loodglazuur), bodemvondst Metroput Groenendaal, Museum 
Rotterdam 14005-1 via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
2. Randfragment Werra-bord (loodglazuur), Museum Rotterdam 19459 via Wikime-
dia Commons, CC BY-SA 3.0
3. Majolica bord (tinglazuur), Museum Rotterdam 14025-91 via Wikimedia Com-
mons, CC BY-SA 3.0
4. Majolicabord (tinglazuur), Museum Rotterdam 15583 via Wikimedia Commons, 
CC BY-SA 3.0
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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

Oorzaken

Dit schadebeeld heeft een chemische oorzaak. Het lood in het glazuur sulfideert waarbij het de typische ‘metallische’ 
donkere kleur krijgt. In natte en zuurstofarme omstandigheden met rottend plantaardig en dierlijk weefsel (denk 
bv. aan een beerput) gedijen bacteriën die zeer schadelijk kunnen zijn voor lood- of tinglazuur. Deze bacteriën staan 
namelijk bekend als sulfaatreducerende bacteriën omdat hun metabolisme afhankelijk is van de omzetting van sulfaten 
in waterstofsulfide. Loodglazuren, met name onbewerkte glazuren, kunnen binnen het moleculaire netwerk chemisch 
beschikbare loodionen bevatten die zullen reageren met waterstofsulfide. Zo ontstaat een loodsulfideverbinding, met 
het zwart worden van het object tot gevolg. 

Acties

 › Dit schadebeeld maakt het object niet instabiel. Het enige probleem is dat de decoratielaag niet meer zichtbaar is 
en dat het object er niet meer uitziet zoals het bedoeld was.

 › Het object ontdoen van dergelijke verkleuringen is soms mogelijk maar niet zonder risico. Neem voor advies con-
tact op met een restaurator.  


