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inleiding
Archeologisch onderzoek, de wetgeving er rond en de uitvoering ervan zijn geen
eenvoudige onderwerpen. Bij de uitvoering komt ook veel kijken: budgetbeheer,
planning, communicatie met verschillende aannemers en onderaannemers, afspraken,
uitvoeringstermijnen, vergunningen, eisen, enz. Uiteraard wil iedere archeoloog daarbij ook
de wetenschappelijke waarde van zijn eigen werk garanderen.
In een van de latere fasen binnen het archeologische proces, worden de archeologische
vondsten wat uitgebreider bekeken. Welk materiaal is er gevonden, aan welke periodes kan
dit gelinkt worden, klopt dit met de andere bevindingen, maar ook: wat kunnen, willen en
zullen we nu met al dit vondstmateriaal doen in functie van de bewaring op lange termijn?
Voor archeologische ensembles geldt immers een zorgplicht, dat wil zeggen dat de
eigenaar verplicht is goed voor het geheel te zorgen en het beschikbaar te houden voor
wetenschappelijk onderzoek1. Daarbij komt ook nog dat archeologie een wetenschap is, wat
impliceert dat het onderzoek in principe herhaalbaar moet zijn. Bijkomende argumentatie
voor langdurige bewaring van en goede zorg voor archeologische vondsten is de recente
focus op assessments2 van het onderzoekspotentieel van sommige vondsten, waardoor
deze het onderwerp kunnen worden van een grondige studie op een later tijdstip. Andere
vondsten kunnen daarnaast ook een grote erfgoedwaarde hebben, of zijn heel erg uniek in
hun soort en willen we tonen in tijdelijke of permanente tentoonstellingen.
Dat brengt ons bij een volgende punt: de conservatie van het vondstmateriaal. Deze
noodzakelijke stap wordt vaak ook als een dure stap in het archeologische proces
beschouwd. Er wordt dikwijls ook pas aan conservatie gedacht in de latere fasen wanneer
de vondsten gedetermineerd worden. Soms is het echter noodzakelijk om tijdens de
uitvoering van het terreinwerk beroep te doen op de kunde van de conservator/restaurator.
Voor zeer fragiel materiaal bijvoorbeeld, dat zonder een lichting in blok niet bewaard kan
worden. In andere situaties kan het nuttig zijn om een conservator/restaurator op het terrein
te vragen voor extra informatie over hoe het materiaal best gehanteerd en verpakt wordt, tot
de eventuele verdere behandeling kan uitgevoerd worden.
Het vergelijken van verschillende conservatiebehandelingen, met bijhorend prijskaartje, is lang
niet altijd eenvoudig. Daar zijn meerdere redenen voor. Eén enkele juiste behandelmethode
bestaat bijvoorbeeld niet. Verschillende conservatoren kunnen daarom verschillende
behandelingsmethoden voorstellen, waardoor het voor de opdrachtgever moeilijk wordt om
offertes met elkaar te vergelijken. Daarnaast wordt de offertevraag dikwijls heel summier
geformuleerd, waardoor de conservator/restaurator het raden heeft naar een aantal
parameters. De conservator/restaurator wordt hierbij vaak beschouwd als specialist, maar
krijgt zelden de vraag om zijn behandelingsvoorstel extra te motiveren. Het doel dat de
offertevrager voor ogen heeft kan ook resulteren in verschillende behandelingsvoorstellen.
Om de opdrachtgever (meestal de uitvoerende archeoloog, of minstens in samenspraak
met hem) een leidraad te bieden een gerichte offertevraag op te stellen en zodoende op een
objectievere manier offertes en dus behandelingsvoorstellen met elkaar te vergelijken, werd
dit document opgesteld. Bovendien werden de terminologie en omschrijvingen gebruikt
in de Code van Goede Praktijk3 zo veel mogelijk geïntegreerd in deze tekst. Er werd bewust
de keuze gemaakt om ons tot die opzet te beperken, waardoor een aantal gerelateerde
aspecten niet verder besproken worden, bijvoorbeeld subsidies, btw-stelsel, wettelijke
regelingen bij het uitsturen van offertes, types verzekeringen, te verwachten kostprijs, enz.

1 Zie Onroerenderfgoeddecreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten: www.onroerenderfgoed.be
2 https://www.onroerenderfgoed.be/nl/diensten/publicaties/assessment-een-handleiding-voor-de-archeoloog/
3 Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen
en het gebruik van metaaldetectoren, versie 2.0. https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beheer/de-code-van-goede-praktijk/
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In dit document gebruiken we de internationaal erkende terminologie voor conservering
vastgelegd door ICOM-CC4:
Conservering: alle maatregelen en acties bedoeld om erfgoed te behouden en ook de
toegankelijkheid te verzekeren voor huidige en toekomstige generaties. Conservering omvat
preventieve conservering en actieve conservering. Alle maatregelen en acties zijn bedoeld
om alle informatie die in de archeologische vondsten vervat zit te bewaren, bij voorkeur met
behoud van de vondst zelf. Deze maatregelen kunnen al worden toegepast vanaf het vinden
van het voorwerp op de opgraving.
Preventieve conservering (preservering) betekent alle maatregelen en handelingen om
aftakeling of verlies in de toekomst te vermijden. Deze worden uitgevoerd in de context of
de omgeving van een object, maar vaker bij een groep objecten, ongeacht (/los van) hun
leeftijd en de conditie. Deze maatregelen en acties zijn onrechtstreeks – ze interfereren niet
met (/werken niet rechtstreeks in op) de materialen en de structuren van de objecten. Ze
wijzigen hun uitzicht niet.
Voorbeelden van preventieve conservering zijn de geschikte maatregelen en acties voor
registratie, opslag, hanteren, verpakken en transport, veiligheid, beheersen van de
omgeving (licht, klimaat, pollutie en insectenbestrijding), calamiteitenplanning, opleiding
van het personeel, publiek bewustzijn, standaardisering.
Actieve conservering5 betekent alle acties die rechtstreeks op het object worden toegepast
of op een groep van objecten met als doel actieve aftakelingsprocessen te stoppen of hun
structuur te verstevigen. Deze acties worden enkel uitgevoerd wanneer de objecten in
dermate fragiele toestand zijn of aftakelen op zulke wijze, dat verlies optreedt op relatief
korte termijn. Deze acties wijzigen soms het uitzicht van de objecten.
Voorbeelden zijn het ontzouten van keramiek, het vriesdrogen van nat opgegraven
archeologisch materiaal, het stabiliseren van corroderende metalen, het consolideren van
muurschilderingen.
Restauratie betekent alle acties die rechtstreeks worden toegepast op één enkel en stabiel
voorwerp met als doel de waardering, de betekenis en de functie te verhogen. Deze acties
worden enkel uitgevoerd wanneer het voorwerp een deel van haar betekenis of functie heeft
verloren door alteratie of aftakeling in het verleden. Deze zijn gebaseerd op het respect voor
het originele materiaal. Heel vaak wijzigen deze acties het uitzicht van het object.
Voorbeelden zijn het wegwerken van breuken, het invullen van materiaalverlies aan glas.
Conservator/restaurator: de functie van een conservator/restaurator bestaat uit het
materiaaltechnisch onderzoek, de preservering en de conservering-restauratie van erfgoed.
Onderzoek bestaat uit een voorafgaande procedure om de betekenis van een artefact te
documenteren, de originele structuur en de materialen, de mate waarin de materialen zijn
afgetakeld, gewijzigd of verloren en de documentatie van dit onderzoek.

4 International Council of Museums – Committee for Conservation, zie: http://www.icom-cc.org/
5 ICOM-CC spreekt ook van remediërende conservering.
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1. doel van een behandeling
De ‘juiste’ conservatiebehandeling van een archeologische vondst of collectie bestaat niet.
Het is heel eigen aan archeologische vondsten dat elk object een eigen schadebeeld heeft.
Het is tijdens zijn ondergronds verblijf onderhevig geweest aan verschillende processen
in de bodem en werd tijdens het opgraven en hanteren nadien blootgesteld aan nieuwe
aftakelingsfactoren. En die omstandigheden zijn op geen twee plaatsen of twee momenten
gelijk. Ook de samenstelling van het materiaal, de productiewijze en de aard van het
voorwerp hebben een grote invloed op het schadebeeld van een bepaald object.
Een conservatiebehandeling heeft meestal als algemene bedoeling om de bewaartoestand
van het object in kwestie te verbeteren en/of te stabiliseren. Nu is dit een betekenis die
nogal voor interpretatie vatbaar is.
Vaak worden conservatiebehandelingen voorgesteld en uitgevoerd met een specifiek doel
of een combinatie van verschillende doelen in het achterhoofd. We kiezen ervoor om de
omschrijvingen uit de Code van Goede Praktijk6 over te nemen:
a. Uit noodzaak: je vreest dat het object op korte termijn niet bewaard kan worden als er niet
snel een behandeling uitgevoerd wordt. Het gaat meestal om een tijdelijke oplossing, die de
bewaring tot aan de eigenlijke behandeling mogelijk maakt.
Voorbeeld: Een houten schaal aangetroffen in natte toestand, zal onder water bewaard
worden tot na het transport naar het conservatieatelier. Daar kan de schaal op een correcte
wijze worden gedroogd door de conservator/restaurator.
b. Voorkomen van verdere schade op passieve wijze: hierbij worden er geen wezenlijke
behandelingen aan het object zelf uitgevoerd. De chemische en fysische stabiliteit van het
object kunnen worden gegarandeerd door enkel de omgeving van het object aan te passen.
Voorbeeld: Metalen objecten kunnen worden verpakt in een inerte en luchtdichte doos met
daarbij voldoende silicagel om het vocht in de lucht in de doos te kunnen absorberen en zo
droog mogelijk te houden. Ook kunnen de objecten een aangepaste ondersteuning krijgen
in een zuurvrij en/of inert materiaal.
c. Met het oog op verder onderzoek: dit omvat alle handelingen die nodig zijn om zo veel
mogelijk informatie uit een object te kunnen verkrijgen. In uitzonderlijke gevallen wordt het
verkrijgen van informatie zelfs belangrijker dan de bewaring van het object zelf. Sommige
vondsten komen uit interessante sporen en kunnen doorslaggevend zijn voor bijvoorbeeld
de datering ervan. Om de leesbaarheid te verbeteren en een duidelijker beeld te krijgen
voor het typologisch onderzoek, wordt het object verder gereinigd of gereconstrueerd.
Soms kan het gedeeltelijk reinigen al voldoende informatie geven over het voorwerp,
waarbij het object fysisch minder risico loopt op barsten en breuken. Ook een
(tijdelijke) gedeeltelijke assemblage van een object in glas of aardewerk kan opnieuw
voldoende archeologische informatie leveren. Dit kan als bijkomend voordeel een lagere
behandelingsprijs met zich meebrengen.
Voorbeeld: Door corrosie wordt de leesbaarheid van een munt in koperlegering beperkt.
Daardoor kan er geen juiste datering gebeuren van de munt zelf en misschien ook niet van
het spoor waarin de munt werd aangetroffen. Door de munt te reinigen tot op het originele
oppervlak, worden eventuele afbeeldingen of tekst soms weer zichtbaar.

6 Versie 2.0, p. 196
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Voorbeeld: Door een röntgenopname te maken van een metalen object (in blok gelicht),
krijg je een beeld van de afmetingen van het originele object, of er eventueel verschillende
materialen gebruikt werden, de bewaringstoestand, enz.
d. Om bewaring op lange termijn te garanderen: hieronder vallen alle ingrepen die bedoeld zijn
om het object in een stabiele toestand te brengen of te houden, zodat het veilig gehanteerd
en bewaard kan worden, nu en in de toekomst.
Voorbeeld: Een ijzeren object dat barsten vertoont en waar stukken afschilferen zodat de
kern van het object zichtbaar wordt. Als op de breuknaden dan ook nog eens felle oranje
kristallen zichtbaar zijn, is dit object onderhevig aan actieve corrosie en zal het zonder
behandeling volledig uit elkaar vallen. Door de oorzaak van de actieve ijzercorrosie zo veel
mogelijk te verwijderen en de omgevingsomstandigheden zo veel mogelijk aan te passen,
kan de schade aan dergelijke objecten beperkt worden, zodat minstens een deel van het
object verder bewaard kan worden.
e. Om een object/collectie tentoonstellingswaardig te maken: je wil mooie, unieke of interessante
vondsten of (grote) collecties tentoonstellen aan het publiek en daarom wens je de
vondsten te laten reinigen en/of reconstrueren, zodat de objecten meer ‘spreken’ en
aantrekkelijk overkomen bij publiek.
Voorbeeld: Een aardewerken object dat gebroken is, maar waarvan de scherven zich in
een stabiele toestand bevinden. Aan de hand van rand- en/of bodemfragmenten heb je
voldoende informatie kunnen verzamelen over de vorm, het type en de datering van het
voorwerp. Om het publiek echter een duidelijk beeld te kunnen geven van de aard van dit
object, kan je ervoor kiezen om de scherven te (laten) verlijmen, zodat de originele vorm
ervan kan waargenomen worden door het publiek.
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2. ethiek van de conservatie
De rol van de conservator/restaurator bestaat uit het behandelen van voorwerpen op een
zo gepast mogelijke wijze, met aangepaste producten en naar het beste vermogen, met als
doel het bewaren en herstellen van historische objecten, ongeacht hun waarde op welke
wijze dan ook bepaald. Ook voor conservatoren werd een ethische code opgesteld waaraan
je wordt verondersteld je te houden. Deze ethische code bestaat uit verschillende principes
die hierna kort worden toegelicht.
De behandeling is reversibel
Hiermee wordt vooral bedoeld dat de behandeling omkeerbaar moet zijn. Praktisch wil
dit zeggen dat de toegevoegde producten opnieuw te verwijderen moeten zijn zonder
schade toe te brengen aan het object. Omdat hierover vaak discussies ontstaan, begint
men dit principe steeds vaker te vervangen door de omschrijving dat de behandeling
een toekomstige herbehandeling of verder onderzoek niet in de weg mag staan en dat
de gebruikte conserveringsmaterialen toch in grote mate verwijderd kunnen worden. Het
reinigen van een object is bijvoorbeeld nooit reversibel. Het is nu eenmaal niet mogelijk
om het verwijderde vuil, aarderesten, corrosie, e.a. terug aan te brengen op het object,
zoals ze voor de reiniging aanwezig waren. Volgens het principe van de omkeerbaarheid
is een reiniging dus geen verantwoorde behandeling, terwijl dit vaak wel noodzakelijk is
om te kunnen overgaan naar een verdere fase van de behandeling. Een reiniging staat een
latere behandeling of eventuele herbehandeling echter niet in de weg. Daarom wordt een
reiniging, mits correct uitgevoerd wel als ethisch verantwoord beschouwd. Verder streeft
men ernaar om enkel producten, materialen en procedures te gebruiken die zowel op
korte als op lang termijn geen extra schade kunnen toebrengen aan de vondsten en indien
mogelijk ook niet aan mensen en het milieu (volgens de huidige kennis). Zo is Paraloid B727
bijvoorbeeld gekend als een inert en reversibel consolidatiemiddel. Indien een object uit
noodzaak hiermee volledig geconsolideerd wordt, blijft het echter onmogelijk om dit 100%
opnieuw te verwijderen.
De behandeling wordt tot het minimum beperkt
Dit betekent dat de conservator/restaurator met respect voor de historische achtergrond, de
integriteit, de originele materialen en hun natuurlijke veroudering moet handelen en geen
onnodige behandelingen zal uitvoeren. Ook de eventuele religieuze of spirituele betekenis
kan hierbij een rol spelen.
In sommige situaties kan het voldoende zijn om enkel de omgeving van een object aan
te passen, zonder dit ook zelf fysisch te gaan behandelen. Een aangepaste zuurvrije en
inerte verpakking in een aangepaste omgeving met beheerste temperatuur (T) en relatieve
luchtvochtigheid (RV) bijvoorbeeld. Wanneer een object dan een actieve behandeling moet
ondergaan, wordt hierbij verondersteld dat de conservator/restaurator zo weinig mogelijk
moderne materialen toevoegt aan het object.
Elke ingreep wordt zorgvuldig gedocumenteerd in woord en beeld
De toestand van objecten wordt beschreven en zo waarheidsgetrouw mogelijk
gefotografeerd voor de behandeling gestart wordt. Ook tijdens de behandeling kan het
nuttig of nodig zijn om extra bevindingen te noteren en te fotograferen. De wijze van
behandelen en de daarbij gebruikte producten (en hun percentages) worden zorgvuldig
beschreven en opgelijst. Na de voltooiing van de behandeling, wordt opnieuw de toestand
van de objecten beschreven en gefotografeerd. Al deze informatie wordt gebundeld in een
conservatieverslag.

7 Ethylmethacrylaat copolymeer, geproduceerd door Rohm, zie link naar veiligheidsfiche bij bronnen voor meer info.
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3. conservatiestrategie
Zoals ook vermeld in de Code van Goede Praktijk, kan er op verschillende momenten
in het opgravingsproces beroep gedaan worden op de conservator/restaurator om de
conservatiestrategie te helpen bepalen.
Een eerste stap kan de classificatie zijn van de vondsten in drie groepen:
1. Materiaal dat behandeld moet worden in functie van de interpretatie en het uitwerken van het
archeologische onderzoek → zie hoofdstuk 1.c.
2.Objecten die behandeld moeten worden om bewaring op lange termijn te garanderen → zie
hoofdstuk 1.a en 1.d.
3. Vondsten die, mits aangepaste verpakking en omgeving, geen actieve behandeling nodig hebben →
zie hoofdstuk 1.b.
Ondanks de opdeling in deze drie groepen, zijn er verschillende eindresultaten mogelijk.
Het spreekt voor zich dat het verwachtingspatroon van de opdrachtgever en dat van de
uitvoerende conservator/restaurator niet steeds dezelfde zijn. Ze bekijken de situatie vanuit
verschillende standpunten.
Vaak is het niet helemaal duidelijk met welk doel in gedachten een offerte aangevraagd
wordt voor een bepaalde vondst of context. De conservator/restaurator zal zich meestal
op basis van foto’s of een plaatsbezoek een beeld proberen vormen van de toestand
van de objecten. Vervolgens wordt er een behandelingsvoorstel gedaan, met gekoppeld
daaraan een prijs voor de voorgestelde behandeling. Voor opdrachtgevers zegt dit weinig
als de voorgestelde behandeling weinig gedetailleerd weergegeven of gemotiveerd wordt.
Wanneer er verschillende offertes opgevraagd worden bij verschillende uitvoerders, bestaat
bovendien de kans dat alle offertes een verschillende behandelingswijze voorstellen, een
verschillende prijsopgave tonen en bijgevolg moeilijk onderling te vergelijken zijn.
Om dergelijke situaties te vermijden, is het dus erg belangrijk om de vraag vanuit het standpunt
van de opdrachtgever zo duidelijk en zo specifiek mogelijk te formuleren.
Vanuit het standpunt van de conservator/restaurator is het zo dat de meeste objecten een
unieke aanpak vragen en dat er dus geen standaard manier bestaat van behandelen voor een
bepaald type objecten.
Zoals reeds eerder aangegeven, ondergaat elk object zijn eigen unieke verouderingsproces
in de bodem. Archeologisch materiaal is overwegend handgemaakt en de samenstelling
van de objecten onderling kan enorm verschillen. De combinatie van samenstelling,
productiewijze, verblijf in de bodem, verouderingsproces en degradatie na de opgraving
geven als resultaat dat elk object als uniek moet bekeken worden, waarbij de beste
behandeling niet per se dezelfde is als de behandelingswijze voor een ander, op het eerste
zicht vergelijkbaar, object. Het is hier aan de specialist om uit te maken welke behandelingswijze
wel of niet geschikt is voor welk object.
Met andere woorden, bij het maken van de beslissing over welke behandeling er al dan niet
uitgevoerd moet worden voor een bepaald(e) object/collectie, is er communicatie en overleg
tussen beide partijen nodig.
Van de opdrachtgever wordt minstens verwacht dat hij aangeeft met welk doel de conservatie
moet gebeuren. Van de conservator/restaurator wordt verwacht dat er een gedetailleerd behandelingsvoorstel aangeboden wordt samen met de offerte. Indien dat gevraagd wordt, moet deze
laatste ten alle tijde kunnen motiveren waarom een bepaalde behandeling voorgesteld wordt.
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Uiteraard is niet alles te voorzien. Zo kan het doel van de behandeling tijdens de effectieve
behandelingsperiode nog bijgesteld worden. Stel dat er tijdens het reinigen van een bepaald
object plots een unieke versiering aan het licht komt, dan kan het bijvoorbeeld zijn
dat de opdrachtgever beslist om het object toch ter expositie te laten behandelen. Dit
wordt natuurlijk steeds overlegd tussen beide partijen. Tijdens de behandeling kunnen
bijkomende ingrepen noodzakelijk zijn voor een geslaagde behandeling. Ook hierover wordt
steeds uitvoerig overlegd tussen beide partijen.
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4. conservatieopdrachten
Welke opdrachten worden vaak gegeven aan een conservator/restaurator?
Adviesvragen
Een vraag tot advies over de bewaring of het behandelen van vondsten of collecties.
Sommige van deze adviezen worden vrijblijvend gegeven. Wanneer de conservator/
restaurator hiervoor echter een verplaatsing moet maken, of wanneer er een volledige
toestandsdiagnose noodzakelijk is, kan het zijn dat er kosten in rekening worden gebracht.
De adviezen kunnen opgedeeld worden in theoretisch en praktisch advies. Enkele voorbeelden:
• We verwachten voor het komende project een aantal bloklichtingen, hoe pakken we dit
concreet aan?
• We vonden een houten object dat we zullen laten conserveren, hoe verpakken en bewaren
we dit voorlopig?
• We vonden zojuist een heel fragiel metalen object, het is nog niet uit de grond gelicht, wat
is de volgende stap?
• Hoe verpakken we al deze materiaalsoorten en objecten het beste en wat zijn de ideale
bewaaromstandigheden?
• Welke verpakkingsmaterialen mogen we gebruiken?
• Wat zijn de richtlijnen voor transport?
• Welke behandeling raad je aan om dit object op lange termijn stabiel te bewaren?
Conservatie-assessment
Volgens de Code van Goede Praktijk8, wordt hierbij de bewaringstoestand van alle vondsten
ingeschat, zodat een soort van prioriteit van behandeling kan toegekend worden.
Deze inschatting dient vervolgens als basis voor de verdere behandelingsstrategie. Op basis
van een visuele inspectie van de vondsten, worden ze ingedeeld in drie groepen:
• groep 1: behandeling is nodig in functie van het archeologisch onderzoek
• groep 2: behandeling is nodig om het object stabiel te kunnen bewaren
• groep 3: behandeling door passieve conservatie is voldoende
De conservator/restaurator kan helpen om de opdeling in deze groepen te kunnen maken.
Dit is meestal een betalende dienst.
Bij museale collecties of ensembles die voortkomen uit oudere opgravingen (en die volgens
andere eisen uit een vroeger wettelijk kader werden uitgevoerd) kan een conditiecontrole
uitgevoerd worden. Wanneer het over een grote hoeveelheid vondsten gaat, kan een
conditiedoorlichting steekproefsgewijs gebeuren in plaats van per voorwerp apart.
Bij het monitoren van vondsten of collecties die reeds behandeld werden, kan ook
aangeraden worden een periodieke conditie-inspectie te laten uitvoeren. Ook dit is meestal
een dienst waar een vergoeding voor wordt gevraagd.
Behandelingsvoorstel
De conservator/restaurator kan een algemene behandeling voorstellen op basis van foto’s
van de objecten of aan de hand van de objecten zelf. Dit is meestal beknopt met slechts een
algemene benoeming van de behandeling(en), zonder al te diep in te gaan op de motivatie
en de gebruikte producten bijvoorbeeld. Afhankelijk van de hoeveelheid en de complexiteit
van deze vondsten, kan dit een betalende dienst zijn. Vraag dit zeker na bij de betreffende
conservator/restaurator.

8 Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie, versie 2.0, p. 202 e.v.

> >>

<< <

4. conservatieopdrachten

16

Je kan echter ook een uitgebreid behandelingsvoorstel met bijhorende motivatie vragen.
Het verschil met het voorgaande is vooral dat dit een uitgebreide beschrijving van elke
behandeling en de gebruikte producten omvat, samen met de motivatie waarom deze
specifieke behandeling voor dit object voorgesteld wordt. Vraag hier ook zeker na wat de
eventuele bijkomende kosten zijn.
Behandeling van bepaalde vondsten of collecties volgens vooraf afgesproken doel
Dit omvat de effectieve uitvoering van een voorgesteld en vooraf afgesproken
behandelingsvoorstel voor een bepaald object of een gehele collectie. De conservator/
restaurator maakt hiervoor in de meeste gevallen een prijsopgave of een offerte, zodat de
opdrachtgever weet aan welke kosten hij zich mag verwachten.
Specifieke staalname
De uitvoer van een staalname kan een specifieke vraag zijn, maar kan ook op aangeven
zijn van de conservator/restaurator die nieuwe informatie aan het licht bracht tijdens het
onderzoek.
Dit valt het beste te verduidelijken met enkele voorbeelden:
• Bij een urne met verbrande menselijke resten, wordt het leeghalen ervan best in
lagen gedaan. Voor de conservator/restaurator is het handig als dit tegelijkertijd
gedocumenteerd kan worden met de positie van de eventuele losse scherven en
fragmenten. Er kan dus vooraf bepaald worden op welke specifieke wijze de urne wordt
leeggemaakt door de conservator/restaurator en welke behandelingen deze verbrande
resten mogen/moeten ondergaan of vraag de opdracht in coördinatie met de antropoloog
uit te voeren.
• Bij het reinigen van een metalen object komen organische resten (textiel of leder,
zaadjes, poppen van insecten, enz.) tevoorschijn van onder de corrosielaag. Deze
kunnen gedocumenteerd worden en er kunnen in samenwerking met de desbetreffende
specialisten stalen genomen worden, zodat verdere determinatie mogelijk is.
In andere gevallen kan beslist worden deze organische resten ter plaatse te laten en
indien nodig de behandelingswijze aan te passen. Dit kadert meestal in een behandeling
van de opdracht waarbij er reeds een prijs besproken werd. In het geval van de
aanpassing van de behandelingswijze, wordt een eventuele prijsaanpassing ook steeds
besproken.
Fotografie en documentatie van vondsten en collecties
Zowel in het kader van een behandeling als los daarvan kan het wenselijk zijn om over
kwalitatieve en waarheidsgetrouwe foto’s van objecten of collecties te beschikken. In het
kader van een behandeling zijn de foto’s voor en na de uitvoering meestal inbegrepen in de
prijs. Voor extra fotodocumentatie, röntgenopnames of foto’s voor andere doeleinden kan
steeds een prijs afgesproken worden.
Aangepaste verpakkingen voor vondsten en collecties
Sommige vondsten hebben nood aan een op maat gemaakte verpakking, andere vondsten
hebben enkel een inerte standaard verpakking nodig om op lange termijn goed te bewaren.
Sommige collecties werden (nog) niet met de juiste materialen verpakt en moeten op grote
schaal aangepakt worden. Hiervoor kan beroep gedaan worden op de kennis en kunde van
een conservator/restaurator. Om de verpakkingen eigenhandig te maken of aan te passen,
maar ook om bijvoorbeeld een praktisch plan van aanpak mee te helpen creëren voor een
herverpakkingsproject van grotere collecties.
Het maken van replica’s
Soms laat de bewaringstoestand van een bepaald object niet toe om het nog te hanteren
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of te tonen aan het publiek. Soms is er slechts een fragment van een object beschikbaar. Er
zijn tal van redenen om ervoor te kiezen een replica van een bepaald object te laten maken.
Deze replica kan een fysieke kopie zijn, in een zo gelijkend mogelijk materiaal als het
origineel. Soms met aangepaste versieringen of toevoegingen om een beeld op te roepen
hoe het voorwerp er ooit heeft uitgezien. Een replica kan echter ook digitaal zijn, door
het maken van een 3D-weergave bijvoorbeeld. Die men dan kan laten 3D-printen. Met de
huidige technologie zijn verschillende opties mogelijk, elk met een eigen prijskaartje.
Opleidingen en informatiesessies
Een conservator/restaurator kan gevraagd worden een informatiesessie of workshop te
geven over specifieke onderwerpen, zoals:
• Eerste hulp voor archeologische voorwerpen op het terrein
• Tijdelijke verpakking en bewaaromstandigheden tot aan de conservatiebehandeling en
het verschil met verpakking voor langere termijn
• Reinigen van vondsten
Wanneer er bijvoorbeeld een urneveld wordt aangetroffen, is het handig als alle
terreinmedewerkers weten hoe ze een eenvoudige bloklichting correct kunnen uitvoeren.
De mogelijkheden zijn zeer uiteenlopend en kunnen voor een zeer specifieke groep
betrokkenen worden gegeven en aangepast. Dit is meestal een betalende dienst.
Waar je nog rekening mee moet houden:
• Voor een aantal van bovenstaande zaken, kan het noodzakelijk zijn dat de conservator/
restaurator ter plaatse komt of de objecten waarover het gaat mee moet nemen naar zijn
werkruimte. Hiervoor kunnen transportkosten aangerekend worden.
• In sommige gevallen kan er door een of beide partijen beslist worden dat een bijkomende
verzekering voor heel waardevolle of unieke objecten aangeraden is. Vraag bij de
verzekeraar goed na wat wel en niet opgenomen is in de verzekering en maak afspraken
over wie de uiteindelijke verzekering zal aangaan.
• Geef zeker mee en vraag advies aan de conservator/restaurator indien er nog een
specifieke staalname of (natuur)wetenschappelijk onderzoek moet gebeuren tijdens de
behandeling, op korte termijn of in de toekomst. Vraag bij de specialist/onderzoeker
richtlijnen en specificaties op voor staalname om mee te geven aan de conservator/
restaurator of vraag de opdracht in coördinatie met de natuurwetenschapper uit te voeren.
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5. wat geef je mee in
een offertevraag?
Het is belangrijk dat je als opdrachtgever voldoende tijd neemt om een offertevraag op
te stellen, zodat de conservator/restaurator over de juiste – maar ook over voldoende –
gegevens beschikt om enerzijds een behandelingsvoorstel te formuleren en anderzijds een
realistische prijsinschatting te maken. Ook de structuur van de prijsofferte die voorgesteld
wordt, kan door de opdrachtgever bepaald worden.
Over welke collectie of welk object gaat het?
Deze basisinformatie is noodzakelijk:
• over hoeveel objecten gaat het
• uit welk materiaal (of materialen) bestaan ze (vermoedelijk)
• wat is het formaat van de objecten ongeveer
• is het materiaal pas opgegraven of gaat het om een oudere collectie
• waar worden ze bewaard op het moment van de offertevraag
• zijn er foto’s beschikbaar van de objecten of bestaat de mogelijkheid om de objecten (ter
plaatse) te bekijken
Bijkomende informatie
Ook deze informatie zal bepalend zijn voor een realistische prijsinschatting, zodat er geen
onverwachte verrassingen kunnen optreden:
• wat is de huidige bewaartoestand van de objecten (droog, vochtig of nat)
• hoe zijn ze momenteel verpakt
• werden ze reeds gewassen/gereinigd
• zijn ze compleet/gebroken/gebarsten/in blok/enz.
• zijn er schadebeelden zichtbaar
De schadeatlas archeologische materialen9 en de website Depotwijzer.be10 kunnen hierbij
een handig hulpmiddel zijn.
Wat moet er gebeuren?
Het is belangrijk de opdracht zo concreet en precies mogelijk te formuleren. Wenst de
opdrachtgever een behandelingsstrategie? Een effectieve behandeling en met welk doel
wordt de behandeling of het voorstel daartoe gevraagd? Of een andere al dan niet hierboven
beschreven mogelijke vraag tot uitvoering.
Hoe registreren?
Dient de conservator/restaurator rekening te houden met de wijze van registreren? Hebben
de objecten een uniek object- of vondstnummer? Zo niet, dan kan dit worden toegekend
door de conservator/restaurator om de objecten onderling te kunnen identificeren.
Wat is de gewenste einddatum van de opdracht?
De conservator/restaurator kan een inschatting geven van de behandelingsduur en van
het vermoedelijke verblijf van de objecten in het atelier. Tussen beide termijnen kan een
significant verschil zitten omdat sommige objecten bijvoorbeeld voor een langere tijd in een
oplossing moeten verblijven, of omdat een droogtijd langer duurt dan de effectieve tijd dat
de conservator/restaurator er fysiek mee aan de slag is.

9 Cleeren N., 2014. Schadeatlas archeologische materialen, provincie Oost-Vlaanderen. www.oost-vlaanderen.be/schadeatlas
10 www.depotwijzer.be/archeologische-materialen
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Wie is wie?
Aan wie moet de offerte gericht worden en wie is de contactpersoon? Wanneer een offerte
bijvoorbeeld in onderaanneming moet worden opgevraagd, kan het belangrijk zijn om de
offerte te kunnen richten aan de juiste personen om de uiteindelijke uitvoering vlot geregeld
te krijgen.
Wat met onvoorziene kosten11?
Niet alles is steeds vooraf te voorzien. Tijdens de behandeling kan het plots duidelijk
worden dat er extra redenen zijn om verder onderzoek te laten uitvoeren op bepaalde
objecten, extra behandelingen kunnen noodzakelijk blijken, een op maat gemaakte
verpakking blijkt toch noodzakelijk te zijn voor een goede verdere bewaring, enz. Om
eventuele complicaties tijdens een behandeling op te lossen, kan het zijn dat de kosten
voor de behandeling duurder worden. Deze extra kosten worden steeds (schriftelijk)
meegedeeld aan de opdrachtgever en de behandeling wordt stopgezet tot hierover een
akkoord wordt bereikt.
In sommige situaties kan een forfaitair bedrag ter waarde van een bepaald percentage van
de totale prijs meegedeeld worden ter compensatie van de mogelijke bijkomend kosten. Dit
budget wordt uiteraard niet doorgerekend wanneer hier geen gebruik van wordt gemaakt.

11 Smets L., Kockelkoren G., 2009. Hoe beoordeel ik een restauratieofferte? Faro, p. 7 e.v.
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6. wat wordt in een
offerte vermeld?
De conservator/restaurator zal op zijn/haar beurt ook voldoende tijd nemen om een goed
voorstel en prijsofferte op te maken, zodat de opdrachtgever een gefundeerde keuze kan
maken of en aan wie hij de opdracht zal toekennen12.
Identificatie van de conservator/restaurator of van het bedrijf
• bedrijfsnaam
• naam van de uitvoerende conservator/restaurator
• contactgegevens zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres
• ondernemingsnummer en btw-nummer
• IBAN-nummer en BIC-code
• de handelsvoorwaarden of de algemene voorwaarden
Klantgegevens
• de naam van de opdrachtgever en/of de bedrijfsnaam (of de onderaannemer die de
opdracht uitgeeft)
• de contactgegevens zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres
• de datum waarop de offerte werd opgemaakt en de vermelding hoelang of tot welke datum
de offerte geldig blijft
Identificatie van het object of de collectie
Om duidelijke afspraken te kunnen maken, is het belangrijk dat beide partijen weten
welk object of welke reeks objecten er vermeld worden in de offerte. Daarom bestaat de
identificatie van elk object bij voorkeur uit minstens volgende gegevens:
• aard van het object
• materiaalsoort(en)
• inventarisnummer/objectnummer (uniek)
• afmetingen
• datering (indien gekend)
Conditiebeschrijving van elk object
Beschrijving van de huidige bewaartoestand met extra aandacht voor eventuele
beschadigingen, breuken en/of ontbrekende delen.
Uit te voeren behandeling(en) per object (volgens aangegeven gewenste doel van de
behandeling)
Hierbij wordt kort vermeld welke behandelingswijze wordt voorgesteld en in welke mate die
in overeenstemming is met de wens van de opdrachtgever.
Eventueel voorstel van verschillende behandelingen naar aanleiding van verschillende
doelen, met hun respectievelijke prijzen. Dit gebeurt vooral wanneer er nog geen overleg
heeft plaatsgevonden tussen de conservator/restaurator en de opdrachtgever. Zo kan
de opdrachtgever nagaan welke optie het best aansluit bij het uiteindelijke doel van de
behandeling die hij voor ogen heeft.
Prijs voor de behandeling
Indien mogelijk/gewenst uitgesplitst per onderwerp, object, objectengroep, en/of per stap
in de behandeling.

12 Het FARO-document Hoe beoordeel ik een restauratieofferte? diende voor dit hoofdstuk als inspiratie en kan aanvullend gebruikt
worden. Met dank ook aan Julie Lambrechts voor de archeologische suggesties.
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Op deze wijze kunnen verschillende offertes met elkaar vergeleken worden, waarbij het
duidelijk is welke prijzen op welke handelingen slaan.
Wat zit er in de prijs inbegrepen?
Bij het uitvoeren van een bepaalde behandeling horen specifieke producten en
benodigdheden. Zitten deze mee in de prijs inbegrepen, of komt er nog een extra
materiaalkost bovenop? Welke verpakking wordt aangeleverd door de opdrachtgever? Soms
gebeurt het dat er afspraken worden gemaakt met een bepaalde instelling of een museum,
die hun eigen verpakkingsmaterialen hebben en verkiezen. In dat geval hoeft (een deel
van) deze kost niet doorgerekend te worden. Komt er een extra kost voor verzekering en/of
gespecialiseerd transport?
Vermoedelijke actieve en passieve duurtijd van de behandeling
Een object verblijft vaak langer in het atelier van de conservator/restaurator dan de
effectieve behandelingsduur in beslag neemt. Bepaalde behandelingen duren lang, omdat
bijvoorbeeld sommige lijmen lang moeten drogen of uitharden, omdat metalen objecten
worden ontzout, maar ook verschillende opdrachten van de conservator/restaurator kunnen
elkaar qua timing beïnvloeden. Wanneer een deadline verbonden is aan de behandeling van
het object of de collectie, zoals bijvoorbeeld de oplevering van de volledige opdracht, of de
opening van een tentoonstelling, kan hiermee rekening gehouden worden.
Tot wanneer zijn de aangegeven prijzen in de offerte geldig
Blijven de prijzen geldig voor een periode van bijvoorbeeld drie maanden of een half jaar?
Wanneer er geen geldigheids- of vervaldatum vermeld wordt, blijven de gestelde prijzen
in principe onveranderd. Daardoor kunnen mogelijke prijsstijgingen van bijvoorbeeld
materialen of transport ten koste van de conservator/restaurator vallen.
Door wie zal de uitvoering gebeuren
Wordt er beroep gedaan op specialisten in een bepaalde materiaalsoort of op collega’s
conservatoren bij de uitvoering van de behandelingen? Werkt de conservator/restaurator
vaak samen met educatieve instellingen en kan het zijn dat stage-studenten werken aan
de objecten? Heeft de conservator/restaurator mensen in dienst die al dan niet opgeleid
zijn als conservator/restaurator, maar bepaalde taken wel op een correcte wijze kunnen
uitvoeren? Voor de opdrachtgever kunnen deze zaken doorslaggevend zijn.
Wat is inbegrepen in een standaard behandelingsrapport/behandelingsfiche?
De conservator/restaurator zal steeds aangeven op welke wijze hij de standaard
documentatie doorgeeft na afronding van de behandeling. Een duidelijke en volledige
verslaggeving van alle handelingen en producten is ten slotte een basisvereiste om op
een ethische manier objecten te conserveren. De conservator/restaurator heeft dikwijls
een eigen basissysteem, dat mits overleg (en meestal tegen extra kosten), uitgebreider
kan uitgeschreven worden indien dit gewenst is. Alle foto’s die voor, tijdens of na de
behandeling genomen werden en nuttig zijn voor het behandelingsverslag, worden
uiteraard doorgegeven na de afronding van de opdracht. Indien de opdrachtgever
bepaalde wensen heeft over het formaat en/of de naamgeving van digitale bestanden en
afbeeldingen of de wijze van aanlevering, wordt dit best op voorhand afgesproken.
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Voorwaarden
Hierin worden de wederzijdse verwachtingen, rechten en plichten van de opdrachtnemer
en de opdrachtgever verder uiteengezet. Meestal worden hier afspraken in vastgelegd over
betalingstermijnen, garantie, uitvoeringstermijn en bepalingen wanneer er iets mis loopt.
Deze algemene voorwaarden moeten overhandigd worden aan de opdrachtgever, voordat
een akkoord over de opdracht gegeven wordt.
Totaalprijs
Wat is de totale prijs voor de uitvoering van de omschreven opdracht? Is deze prijs inclusief
of exclusief btw, hoeveel % btw wordt er eventueel nog bij gerekend?
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7. vaak voorkomende
behandelingen
De conservatiewetenschap is nog steeds een relatief jonge wetenschap, die elke dag
blijft evolueren. Men blijft zoeken naar oplossingen om het verouderen en aftakelen van
historische en archeologische objecten tegen te gaan of stop te zetten. Op die manier
kunnen ook de volgende generaties de kennis en kunde van onze voorouders ervaren en
genieten van de schoonheid en de rijkdom van erfgoedcollecties. Door onderzoek binnen
de conservatiewetenschap worden nieuwe inzichten verkregen in verschillende producten
en toepassingswijzen. Het effect en/of de duurzaamheid van bepaalde producten wordt ook
pas zichtbaar na enkele (tientallen) jaren. Dat maakt dat een overzicht van alle mogelijke
behandelingsmethoden snel gedateerd en onvolledig zou zijn.
Toch wordt hieronder een overzicht van door conservatoren relatief vaak gebruikte technieken (in
België/Vlaanderen) voorgesteld om een leidraad te kunnen bieden voor de opdrachtgever bij het
opstellen en vergelijken van behandelingsmogelijkheden.
Behandelingen die afwijken van deze oplijsting zijn steeds mogelijk en daarom niet
minder verantwoord. Het is evident dat er een duidelijke communicatie bestaat tussen
opdrachtgever en conservator/restaurator.
Let wel:
• dit overzicht is verre van volledig en behandelt ook niet alle verschillende situaties
• niet alle vermelde behandelingen moeten steeds uitgevoerd worden bij alle objecten
• elke conservatie-/restauratiebehandeling blijft maatwerk
• bij alle hieronder vernoemde materiaalsoorten, gaat het specifiek over materiaal uit
archeologische contexten
• het gaat telkens om handelingen die enkel door de conservator/restaurator worden
uitgevoerd

7.1. metalen
Meestal ijzer, koperlegering, zilver of lood, minder vaak goud, tin, aluminium en andere
metalen.
Na opgraving gevoelig voor:
Alle metalen zijn gevoelig voor vocht, ook voor het vocht dat in de lucht aanwezig is, vaak
uitgedrukt in relatieve luchtvochtigheid (RV)13. Onder invloed van zuurstof, temperatuur
en luchtverontreiniging reageert het met metaal en vormt het corrosie. Ook metaal dat een
chemische stabilisatie onderging, blijft steeds gevoelig voor vocht en zuurstof. Een
aangepaste verpakking en omgeving zijn dus noodzakelijk om een goede bewaring op lange
termijn te garanderen.
Koperlegeringen14 zijn daarnaast ook erg gevoelig voor ammoniak. Dit wordt sporadisch als
reinigingsmiddel gebruikt, maar geeft op langere termijn een zeer specifieke beschadiging:
spanningsscheurcorrosie. Deze schade kan op geen enkele manier ongedaan gemaakt
worden en moet ten allen tijde vermeden worden.

13 Procentuele verhouding tussen de absolute hoeveelheid waterdamp in de lucht en de maximale hoeveelheid waterdamp die de
lucht bij dezelfde temperatuur kán bevatten (100%).
14 brons (koper en tin), messing (koper en zink), zilver en koper
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Lood, tin en zink zijn erg gevoelig voor organische zuren. Dit zijn zuren die onder andere
vrijkomen uit hout, bepaalde lijmen, karton, papier, textiel en andere uit cellulose
bestaande producten. Als reactie hierop wordt het oppervlak wit en poederig.
Zilver is erg gevoelig voor zwavel en zwavelverbindingen. Het zwart aanlopen van zilver is hier
een eerste signaal van.
Reiniging
Archeologisch metaal wordt slechts gereinigd tot op het originele oppervlak. Vaak is bij metalen
archeologische objecten immers niet enkel corrosie op het origineel oppervlak ontstaan,
maar is er een (groot) deel van de metallische kern eveneens gecorrodeerd. Het originele
oppervlak zit dus in de corrosielagen vervat. Daarom zal niet alle corrosie weggehaald
worden, omdat dit het verlies van het originele oppervlak, en dus ook van waardevolle
informatie, met zich meebrengt. Men verliest bij een reiniging tot op het blanke metaal zeer
vaak een deel van de leesbaarheid van het object.
Er wordt zo veel mogelijk op mechanische wijze gereinigd. Bij voorkeur met micro-apparatuur
en onder vergroting om beschadigingen aan het oppervlak te vermijden en niet te veel
materiaal in een keer te verwijderen. Chemische producten, zoals bijvoorbeeld zuren,
worden zo min mogelijk gebruikt om corrosie te verwijderen. Doordat de corrosielagen zeer
poreus zijn, dringen (vooral vloeibare) chemische producten te diep in, waar de werking niet
kan gecontroleerd of stopgezet worden, met schade aan het object als gevolg.
Er kan gekozen worden om een reiniging van het volledige object uit te voeren, zoals
wanneer een munt wordt vrij gelegd om de leesbaarheid te vergroten. Een andere optie
is om een object gedeeltelijk en op strategisch gekozen plaatsen te gaan reinigen, zodat
de behandelingsduur beperkt wordt, maar toch de benodigde informatie bekomen
wordt uit het object. Een voorbeeld hiervan is een ijzeren speerpunt. Wanneer men een
röntgenopname maakt en ervoor kiest een strook op de punt, op het breedste deel, aan
de overgang naar de schacht en onderaan de rand van de schacht te reinigen, kan men in
combinatie met de röntgenopname een archeologisch complete tekening maken.
Dit heeft als voordeel dat de reiniging veel sneller is uitgevoerd, maar ook dat de fysische
stabiliteit van het object minder in gevaar gebracht wordt.
Chemische stabilisatie
Corrosie kan op passieve of op actieve wijze voorkomen op en in metalen objecten. Passieve
corrosie is aanwezig, maar brengt geen extra schade toe aan het object. Sommige passieve
corrosielagen kunnen zelfs als bescherming dienen tegen verdere corrosie. Actieve corrosie
is daarentegen wel schadelijk voor het object. Deze moet zo goed mogelijk gestabiliseerd
worden om het object op langere termijn te kunnen bewaren zonder verdere schade.
Als het object het toelaat, wordt bij ijzeren objecten de oorzaak van de actieve corrosie bij
voorkeur verwijderd door middel van ontzouting. Dit is een behandeling waarbij de objecten
gedurende een langere tijd (gemiddeld 6 à 8 maanden) ondergedompeld worden in een
oplossing die de schadelijke ijzerzouten oplost en uit de objecten loogt. De aanwezigheid
van ijzerzouten wordt op regelmatige basis gecontroleerd door bijvoorbeeld titratie.
Bij koperlegeringen worden de actieve corrosieproducten behandeld met een corrosie-inhibitor
(meestal benzotriazole, BTA). Deze zal een reactie aangaan met de actieve kopercorrosie,
die vervolgens geen schade meer kan aanrichten. Hierbij is het belangrijk om het object niet
te lang in de corrosie-inhibitor onder te dompelen of op andere wijze eraan bloot te stellen,
om geen extra schade aan het object te bekomen.
Bij de aanwezigheid van organisch materiaal op een metalen object, moet er wel
opgepast worden, zowel in het geval van het ontzouten van het ijzer of het stabiliseren
van koperlegering, dat dit geen negatief effect heeft op de bewaring van het organische
materiaal.
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De andere metaalsoorten worden vaak op passieve wijze gestabiliseerd, door het
verpakkingsmateriaal en hun directe omgeving aan te passen.
Fysische stabilisatie
Wanneer metalen objecten fragiel, gebarsten of gebroken zijn, wanneer het hanteren
moeilijk wordt zonder ze te beschadigen, is er soms een versteviging nodig. Men spreekt
hier dan van een consolidatie, een verlijming of eventueel een aanvulling. Een consolidatie
wordt gedaan om een object letterlijk steviger te maken. Dit kan met verschillende
producten en in verschillende concentraties gebeuren. De juiste concentratie wordt bepaald
door de conservator/restaurator. Belangrijk hierbij is dat het gebruikte product ten alle tijde
oplosbaar blijft.
Een consolidatie of impregnatie met een epoxyhars geeft bijvoorbeeld een grote stevigheid,
maar is niet opnieuw oplosbaar en kan bijgevolg niet meer uit de structuur van het object
verwijderd worden. Daarom wordt een dergelijk product beter vermeden voor dergelijke
toepassingen. Ook PVC-lijmen, Compaktuna, houtlijm en andere commerciële merken
worden beter vermeden. Deze zijn soms wel reversibel, maar niet chemisch inert wat ervoor
zorgt dat ze na verloop van tijd hun hechtkracht verliezen, verkleuren en schadelijke stoffen
kunnen afgeven. Een vaak gebruikt product voor consolidatie is Paraloid B72, omdat dit
product volgens de testen op langere termijn chemisch stabiel blijft en ook opnieuw op te
lossen is. De verhouding waarin dit product best gebruikt wordt, is nader te bepalen door
de conservator/restaurator. Let wel, wanneer er nog verder onderzoek dient te gebeuren
naar de samenstelling van het metaal, moet dat onderzoek eerst gebeuren of kunnen er
best enkele fragmenten onbehandeld bewaard worden, aangezien het gebruikte product de
resultaten van deze tests kan beïnvloeden.
Verlijming van losse fragmenten kan gebeuren wanneer dit wenselijk is voor de leesbaarheid
van het object, wanneer dit een meerwaarde aan het wetenschappelijk onderzoek geeft of
wanneer dit de fysische stabiliteit ten goede komt. Ook hier wordt de voorkeur gegeven aan
producten die ook op langere termijn oplosbaar en dus reversibel blijven.
Veel commerciële lijmen vertonen cross-linking op lange termijn, wat er onder andere
voor zorgt dat de verbindingen permanent worden en mogelijk kunnen vergelen. Een
verlijming met een epoxyhars of een commercieel product kan in sommige gevallen wel, op
voorwaarde dat de breukvlakken eerst met een reversibel product gebufferd worden.
Aanvulling van ontbrekende delen kan gebeuren om de fysische stabiliteit te verbeteren of om
de tentoonstellingswaarde te vergroten. Aanvullingen kunnen gebeuren op verschillende
manieren. Als extra versteviging kunnen zones met een klein contactoppervlak van een
‘lijmbrug’ voorzien worden. Door een lijmverbinding tussen twee delen aan te brengen
wordt het contactoppervlak vergroot en het object fysisch steviger gemaakt. Ook kunnen
volledig ontbrekende fragmenten aangevuld worden, zodat het object er compleet uit ziet.
Om in overeenstemming te zijn met de ethische code voor conservatoren, moeten deze
aanvullingen wel herkenbaar blijven. Voor deze aanvullingen geldt hetzelfde principe als
bij de verlijmingen: bij voorkeur worden producten gebruikt die ook op langere termijn
oplosbaar en dus reversibel zijn. Een aanvulling met een epoxyhars of een commercieel
product kan wel, op voorwaarde dat de breukvlakken/contactoppervlakken eerst met een
reversibel product gebufferd worden.
Bewaren op lange termijn
In inerte15 en zuurvrije16 verpakkingsmaterialen, vrij van vocht en stabiel van omgevingstemperatuur.
Inerte materialen kunnen bestaan uit polyethyleen (PE) of polypropyleen (PP) waar geen
weekmakers aan toegevoegd zijn. Beide voorbeelden zijn ook zuurvrij. Om een luchtdichte
verpakking vochtarm te maken kan gebruik gemaakt worden van een vochtabsorberend
product zoals bijvoorbeeld silicagel. Een geklimatiseerde ruimte of tentoonstellingskast kan
natuurlijk ook.
Voor meer informatie: zie de schadeatlas archeologische materialen17.
15 Inert: chemisch stabiel gedurende lange tijd. Reageert niet of nauwelijks met andere stoffen en geeft geen schadelijke gassen of
dampen af als gevolg van veroudering.
16 Zuurvrij: een materiaalsoort met een pH-waarde van 7 of hoger (alkalische buffer) die geen zure uitwasemingen produceert ten
gevolge van gebruikte productiematerialen- en processen of ten gevolge van veroudering van het constructiemateriaal.
17 Deel Metaal: ijzer, koperlegering, lood/tin, zilver, goud: hoofdstuk preventieve conservering, ijzer: p.38 e.v., koperlegering: p.76
e.v., lood/tin: p.104 e.v., zilver: p.132 e.v., goud: p.152 e.v.
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Extra onderzoek: röntgenopnames
Röntgenstralen, ook wel X-rays genoemd, worden gebruikt om ‘in’ een lichaam of voorwerp
te kijken. We kennen vooral het gebruik in de medische wereld. In de conservatie en
restauratie wordt van de techniek ook vaak gebruik gemaakt voor de documentatie van
voornamelijk metalen vondsten en om de bewaartoestand van voorwerpen beter te
kunnen bepalen. Aangezien röntgenstralen maar moeilijk door harde, dense of erg dichte
materialen kunnen, zie je bij een röntgenopname verschillen tussen de minder harde en
harde materialen, zoals corrosie en de metallische vorm ervan. Het originele oppervlak
en/of de originele vorm wordt op die manier zichtbaar onder de corrosielagen. Barsten en
breuken kunnen gelokaliseerd worden zonder dat het object gereinigd moet worden. Ook
versieringen uit andere metaalsoorten of andere materialen kunnen zichtbaar worden.
Meestal wordt deze toepassing gebruikt voor metalen objecten, maar ook de opbouw of
samenstelling van volumineuze of samengestelde objecten of meerdere objecten samen in
één blok kan verduidelijkt worden met behulp van röntgenstraling. Een afgeleide toepassing
hiervan is de CT-scan, waarbij meerdere opnames op verschillende plaatsen gecombineerd
worden tot een totaalbeeld, met behulp van een computerprogramma. Het is in België
niet zo eenvoudig om CT-scans te laten maken van voorwerpen, omdat enkel erkende
ziekenhuizen en universiteiten dergelijk onderzoek kunnen uitvoeren.

7.2. glas
Na opgraving gevoelig voor:
Fysische schade, vaak veroorzaakt door onvoorzichtige hantering, externe druk en/of het
langs elkaar heen schuren van verschillende scherven. Het resultaat hiervan zijn breuken,
schilfers die van breukranden afspringen en krassen of slijtage op het oppervlak en/of op
de versieringslagen.
Chemische schade door slechte bewaaromstandigheden: grote temperatuurschommelingen
kunnen zorgen voor een condensatie van de lucht op het oppervlak van het object. Dit
veroorzaakt soms plaatselijk, soms over het gehele oppervlak een continue vochttoevoer,
waardoor het oppervlak van het glas (verder) aangetast zal worden. Ook het verpakken in
niet inerte materialen kan voor corrosie van het glas zorgen.
Drogen
Glas wordt op archeologische sites vaak vochtig of nat gevonden en wordt in afwachting
van conservatie door de archeoloog best in vergelijkbare omstandigheden bewaard. Omdat
het risico groot is dat het glas begint af te schilferen en een deel van het oppervlak (en dus
de informatie) verloren gaat wanneer dit glas gewoon aan de lucht gedroogd wordt, moet
er een andere drogingswijze gebruikt worden. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van de
substitutiemethode, waarbij systematisch alle water uit de structuur van het glas vervangen
wordt door een vluchtiger solvent18, zoals bijvoorbeeld een alcohol. Dit gebeurt best
geleidelijk, in kleine stappen door een steeds grotere verhouding solvent toe te voegen. Dit
wordt ook wel vervangbaden genoemd.
Reinigen
Afhankelijk van de aard van de vervuiling op het oppervlak van het glas kan de conservator/
restaurator het glas op verschillende manieren reinigen. Dit kan gebeuren op een
mechanische manier met zachte borstels, en niet-pluizende doek, met voldoende aandacht
voor de toestand van het oppervlak, zodat er geen oppervlaktemateriaal mee verwijderd
wordt. Glas kan ook gereinigd worden met water of een mengsel van water met een solvent.

18 In dit document wordt steeds een vloeistof bedoeld die in staat is om een of verschillende stoffen op te lossen.
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De verhouding en de keuze van het solvent worden bepaald door de conservator/restaurator
op basis van de algemene toestand en de staat van het oppervlak. Er kunnen eventueel
enkele plaatselijke tests uitgevoerd worden.
Chemische stabilisatie
In de meeste gevallen is het aanpassen van de bewaaromstandigheden (soms in combinatie met
de fysische stabilisatie) voldoende om de schade te stabiliseren.
Fysische stabilisatie
Wanneer glas begint te iriseren en/of af te schilferen, kan er gekozen worden om het te
consolideren. Een consolidatie gebeurt om te vermijden dat de afschilferende lagen helemaal
van het oppervlak loskomen en om ze op hun plaats te houden. Een vaak gebruikt product
hiervoor is Paraloid B72, omdat dit product volgens de testen op langere termijn ook geen
cross-linking vertoont. De conservator/restaurator beoordeelt welke concentratie nodig
is voor welk object. Let wel, wanneer er nog verder onderzoek dient te gebeuren naar de
samenstelling van het glas, moet dat onderzoek eerst gebeuren of kunnen er best enkele
fragmenten onbehandeld bewaard worden, omdat het gebruikte product deze tests kan
beïnvloeden.
Verlijming van losse scherven kan gebeuren wanneer dit wenselijk is voor de leesbaarheid
van het object, wanneer dit een meerwaarde aan het wetenschappelijk onderzoek geeft of
wanneer dit de fysische stabiliteit ten goede komt.
Omdat glas niet altijd even poreus is en omdat het contactoppervlak meestal relatief klein
is, wordt er bij de verlijming van dit materiaal wel regelmatig gekozen voor een geschikt
type epoxyhars. Een bijkomend voordeel bij sommige types van deze lijm, is dat het
de brekingsindex van glas benadert, wat wil zeggen dat de breukoppervlakken minder
zichtbaar worden. Voor glas dat minder transparant is en een poreuzer oppervlak heeft,
kan beter Paraloid B72 gekozen worden om te vermijden dat de epoxy diep zou indringen.
De correcte verhouding en het juiste oplosmiddel wordt bepaald door de conservator/
restaurator.
Aanvulling van ontbrekende delen kan gebeuren om de fysische stabiliteit te verbeteren of om
de tentoonstellingswaarde te vergroten. Aanvullingen kunnen gebeuren op verschillende
manieren. Als extra versteviging kunnen zones met een klein contactoppervlak van een
‘lijmbrug’ voorzien worden. Door een lijmverbinding tussen twee delen aan te brengen,
wordt het contactoppervlak vergroot en het object fysisch steviger gemaakt. Ook kunnen
ontbrekende fragmenten aangevuld worden, zodat het object er compleet uit ziet. Om
in overeenstemming te zijn met de ethische code voor conservatoren, moeten deze
aanvullingen wel herkenbaar blijven. Hierbij geldt hetzelfde principe als bij verlijming:
bij voorkeur worden producten gebruikt die ook op langere termijn oplosbaar en dus
reversibel zijn. Een aanvulling met een epoxyhars of een commercieel product kan wel, op
voorwaarde dat de breukvlakken/contactoppervlakken eerst met een reversibel product
gebufferd worden. Vaak wordt er voor archeologisch glas gekozen voor een aanvulling/
steunvorm in plexi die de originele vorm van het glas weergeeft. In het kader van de
Code van Goede Praktijk wordt dit eerder beschouwd als een ingreep om het object meer
tentoonstellingswaardig te maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de fysische stabiliteit
van het object19. Omdat hiervoor mogelijk extra budget moet voorzien worden door de
opdrachtgever, wordt de beslissing hierover vaak in samenspraak met deze laatste
gemaakt, zodat dit (vooral esthetisch) zoveel als mogelijk aansluit bij zijn wensen.
Bewaren op lange termijn
Verpakt in inerte, ondersteunende en schokabsorberende materialen, zoals PE schuimfolie, PE
mousse en PE noppenfolie (enkel voor transport) met de gladde kant van de noppenfolie
tegen het glazen oppervlak.

19 Conservatie in functie van tentoon stellen, restauratie volgens de Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie
2.0, p.196..

> >>

<< <

31

7. vaak voorkomende behandelingen

Daarbij mag de verpakking niet luchtdicht zijn, om condensvorming te vermijden en
luchtcirculatie mogelijk te maken. Ook is het belangrijk dat de omgevingstemperatuur niet
sterk schommelt en op kamertemperatuur blijft. Voor meer informatie: zie de schadeatlas
archeologische materialen20.

7.3. keramiek
Na opgraving gevoelig voor:
Fysische schade, vaak veroorzaakt door onvoorzichtige hantering, externe druk en/of het
langs elkaar heen schuren van verschillende scherven. Het resultaat hiervan zijn breuken,
schilfers die van breukranden afspringen en krassen op het of afschilferend oppervlak en/of
versieringslagen.
Ook schommelende RV waarden kunnen hierbij veel schade veroorzaken, omdat zouten
opnieuw kunnen oplossen en kunnen migreren in de structuur en deze van binnenuit
kunnen beschadigen bij periodes van droogte.
Chemische schade door slechte bewaaromstandigheden: grote temperatuurschommelingen
kunnen zorgen voor onder andere een condensatie van de lucht op het oppervlak van het
object. Dit veroorzaakt soms plaatselijk, soms over het gehele oppervlak een continue
vochttoevoer, waardoor het oppervlak van het aardewerk en/of de glazuurlaag (verder)
aangetast zal worden.
(Micro)biologische schade, waarbij slecht gereinigde objecten in combinatie met een te
vochtige omgeving aanleiding kan geven tot de groei van schimmels op het object. Een
grondige reiniging en desinfecterende behandeling zijn noodzakelijk. Opgelet, sommige
desinfectieproducten kunnen een latere behandeling beïnvloeden.
Zoutuitbloei kan verward worden met schimmels, maar eerstgenoemde komt vaker voor in
een drogere omgeving.
Drogen
Keramiek of aardewerk wordt op opgravingen vaak vochtig of nat gevonden. Omdat
het risico bestaat dat er zoutuitbloei ontstaat, dat de scherven of het complete object
vervormt, barst of zelfs breekt wanneer (te snel) aan de lucht gedroogd wordt, wordt een
gecontroleerde drogingswijze gebruikt. In sommige situaties kan de conservator/restaurator
kiezen om het aardewerk eerst te ontzouten. Deze behandelingswijze is echter niet geschikt
voor alle types aardewerk. De conservator/restaurator bepaalt wanneer dit al dan niet kan
en noodzakelijk is. Gecontroleerd drogen kan door een klimaatkast te gebruiken, waarin de
temperatuur nauwkeurig opgevolgd wordt en waarbij de vochtige lucht wordt afgevoerd door
een ventilatiesysteem. Dit kan ook gebeuren door systematisch verschillende absorberende
materialen toe te voegen aan een klimaatkast, zodat het vocht traag uit het aardewerk
kan worden opgenomen. Ook een nauwkeurig gecontroleerde droging aan de lucht, door
gebruik te maken van verschillende afdekmaterialen is hiervoor een optie. Hierbij moet
schimmelvorming uiteraard zeer goed gecontroleerd worden.
Reinigen
Afhankelijk van de aard van de vervuiling en de bewaartoestand van het oppervlak, kan de
conservator/restaurator verschillende reinigingstechnieken gebruiken. Er kan mechanisch
worden gereinigd met zachte borstels en niet-pluizende doeken, maar hierbij dient
voldoende aandacht aan de toestand van het oppervlak besteed te worden, zodat er geen
oppervlaktemateriaal of versieringen mee verwijderd worden. Een mechanische reiniging kan
eventueel gecombineerd worden met water of een mengsel van water met een solvent.

20 Conservatie in functie van tentoon stellen, restauratie volgens de Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie
2.0, p.196.
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De verhouding en de keuze van het solvent worden bepaald door de conservator/
restaurator, eventueel op basis van enkele plaatselijke tests.
Chemische stabilisatie
In de meeste gevallen is het aanpassen van de bewaaromstandigheden (soms in combinatie met
de fysische stabilisatie) voldoende om de schade te stabiliseren.
Fysische stabilisatie
Aardewerk kan verschillende schadebeelden vertonen waarbij een structurele stabilisatie
nodig is. Het oppervlak kan iriseren, craqueleren of afschilferen. Een consolidatie wordt
uitgevoerd om te vermijden dat een zandig en poederig oppervlak verder beschadigd wordt
en om de afschilferende lagen die van het oppervlak loskomen op hun plaats te houden.
Als voorbereiding van een verlijming kunnen de breuken ook geconsolideerd worden,
zodat de lijm niet te diep kan indringen en zijn optimale kleefkracht kan behouden. Ook
hiervoor wordt vaak Paraloid B72 gebruikt. In sommige situaties kan het noodzakelijk zijn
om een ander consolidatiemiddel te kiezen, dat weliswaar minder reversibel is, maar dat
bijvoorbeeld in zeer natte omstandigheden kan gebruikt worden. Het behoud van het object
krijgt in zulke omstandigheden voorrang op de omkeerbaarheid van de behandeling. De
conservator/restaurator beoordeelt of dit nodig is en welke concentratie van welk middel
nodig is voor welk object. Let wel, wanneer er nog verder onderzoek dient te gebeuren
naar de samenstelling van het aardewerk, kunnen er best enkele fragmenten onbehandeld
bewaard worden, omdat de gebruikte producten deze tests kunnen beïnvloeden.
Verlijming van losse scherven kan gebeuren wanneer dit wenselijk is voor de leesbaarheid
van het object, wanneer dit een meerwaarde aan het wetenschappelijk onderzoek geeft
of wanneer dit de fysische stabiliteit ten goede komt. Omdat aardewerk vaak erg poreus
is, dringt de lijm soms dieper in dan goed is, en is de hechting tussen de verschillende
scherven minder goed. Daarom worden de breuken vaak eerst geconsolideerd, zoals
hierboven reeds werd aangegeven.
Aanvulling van ontbrekende delen kan gebeuren om de fysische stabiliteit te verbeteren of om
de tentoonstellingswaarde te vergroten. Aanvullingen kunnen gebeuren op verschillende
manieren. Als extra versteviging kunnen zones met een klein contactoppervlak van een
‘lijmbrug’ voorzien worden. Door een lijmverbinding tussen twee delen aan te brengen
wordt het contactoppervlak vergroot en het object fysisch steviger gemaakt. Ook kunnen
volledig ontbrekende fragmenten aangevuld worden, zodat het object er compleet uit ziet.
Om in overeenstemming te zijn met de ethische code voor conservatoren, moeten deze
aanvullingen wel herkenbaar blijven. Voor deze aanvullingen geldt hetzelfde principe als
bij de verlijmingen: bij voorkeur worden producten gebruikt die ook op langere termijn
oplosbaar en dus reversibel zijn. Een aanvulling met een epoxyhars of een commercieel
product kan wel, op voorwaarde dat de breukvlakken/contactoppervlakken eerst met een
reversibel product gebufferd worden. In het kader van de Code van Goede Praktijk wordt
dit vaak eerder beschouwd als een ingreep om het object meer tentoonstellingswaardig te
maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de fysische stabiliteit van het object21. Omdat hiervoor
mogelijk extra budget moet voorzien worden door de opdrachtgever, wordt de beslissing
hierover vaak in samenspraak met deze laatste gemaakt, zodat dit zoveel als mogelijk
aansluit bij zijn wensen.
Bewaren op lange termijn
Verpakt in inerte, ondersteunende en schokabsorberende materialen, zoals PE schuimfolie, PE
mousse en PE noppenfolie (enkel voor transport) met de gladde kant van de noppenfolie
naar het oppervlak. Daarbij mag de verpakking niet luchtdicht zijn, om condensvorming
te vermijden en luchtcirculatie mogelijk te maken. Daarbij is het belangrijk dat de
omgevingstemperatuur niet sterk schommelt en op kamertemperatuur blijft.

21 Conservatie in functie van tentoon stellen, restauratie volgens de Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie
2.0, p.196.
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Voor meer informatie: zie de schadeatlas archeologische materialen22.
Bij vermoeden van aantasting door schimmel moet het object in quarantaine worden
geplaatst om de rest van de collectie veilig te stellen.

7.4. steen
Na opgraving gevoelig voor:
Fysische schade, vaak veroorzaakt door externe druk en/of het langs elkaar heen schuren van
verschillende objecten. Het resultaat hiervan zijn breuken, schilfers die van breukranden
afspringen en krassen of slijtage op het afschilferend oppervlak.
Ook schommelende RV waarden kunnen hierbij veel schade veroorzaken, omdat zouten
opnieuw kunnen oplossen en zo kunnen migreren in de structuur. Daardoor kan een stenen
object van binnen uit kapot geduwd worden bij periodes van droogte.
Chemische schade door slechte bewaaromstandigheden: grote temperatuurschommelingen
kunnen zorgen voor een condensatie van de lucht op het oppervlak van het object. Dit
veroorzaakt soms plaatselijk, soms over het gehele oppervlak een continue vochttoevoer,
waardoor het oppervlak (verder) aangetast zal worden.
(Micro)biologische schade, waarbij slecht gereinigde objecten in combinatie met een te vochtige
omgeving aanleiding kan geven tot de groei van schimmel.
Zoutuitbloei kan verward worden met schimmels, maar eerstgenoemde komt vaker voor in
een drogere omgeving.
Drogen
Steen en steenachtige materialen worden, net als vele andere materialen, op opgravingen
vaak vochtig of nat gevonden. Omdat het risico bestaat dat er zoutuitbloei ontstaat,
dat de fragmenten of het complete object barst en zelfs breekt wanneer te snel aan
de lucht gedroogd wordt, moet er een gecontroleerde drogingswijze gebruikt worden.
Gecontroleerd drogen kan door een klimaatkast te gebruiken, waarin de temperatuur
nauwkeurig opgevolgd wordt en waarbij de vochtige lucht wordt afgevoerd door een
ventilatiesysteem. Dit kan ook gebeuren door systematisch verschillende absorberende
materialen toe te voegen aan een klimaatkast, zodat het vocht traag uit het aardewerk
kan worden opgenomen. Ook een nauwkeurig gecontroleerde droging aan de lucht, door
gebruik te maken van verschillende afdekmaterialen is hiervoor een optie. Hierbij moet
schimmelvorming uiteraard zeer goed gecontroleerd worden.
Reinigen
Afhankelijk van de aard van de vervuiling en de bewaartoestand van het oppervlak, kan
men verschillende reinigingstechnieken gebruiken. Er kan mechanisch worden gereinigd
met zachte borstels en niet-pluizende doeken, maar hierbij dient voldoende aandacht
aan het oppervlak besteed te worden, zodat er geen oppervlaktemateriaal of versieringen
mee verwijderd worden Een mechanische reiniging kan eventueel gecombineerd worden
met water of een mengsel van water met een solvent. De verhouding en de keuze van het
solvent worden bepaald door de conservator/restaurator, eventueel op basis van enkele
plaatselijke tests.
Chemische stabilisatie
In de meeste gevallen is het aanpassen van de bewaaromstandigheden (soms in combinatie met
de fysische stabilisatie) voldoende om de schade te stabiliseren.

22 Deel Anorganisch materiaal: glas, ceramiek, steen, pleisterwerk: glas, preventieve conservering, p.48 e.v.
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Fysische stabilisatie
Steen en steenachtige materialen kunnen op verschillende manieren verweren in de bodem.
Het oppervlak kan verkleuren, poreus en poederig worden, afschilferen en barsten of
breuken vertonen.
Een consolidatie wordt uitgevoerd om te vermijden dat een poreus en poederig oppervlak
verder beschadigd wordt en om de afschilferende lagen en gebarsten onderdelen op hun
plaats te houden. Als voorbereiding van een verlijming kunnen de breuken geconsolideerd
worden, zodat de lijm niet te diep kan indringen en zijn optimale kleefkracht kan behouden.
Ook hiervoor wordt vaak Paraloid B72 gebruikt. In sommige situaties kan het noodzakelijk
zijn om een ander consolidatiemiddel te kiezen, dat weliswaar minder reversibel is, maar
dat bijvoorbeeld in zeer natte omstandigheden kan gebruikt worden. Het behoud van het
object krijgt in zulke omstandigheden voorrang op de omkeerbaarheid van de behandeling.
De conservator/restaurator beoordeelt of dit nodig is en welke verhouding van welk middel
nodig is voor welk object. Let wel, wanneer er nog verder onderzoek dient te gebeuren naar
de samenstelling en de herkomst van de steensoort, kunnen er best enkele fragmenten
onbehandeld bewaard worden, omdat de gebruikte producten deze tests kunnen
beïnvloeden.
Verlijming van losse fragmenten kan gebeuren wanneer dit wenselijk is voor de leesbaarheid
van het object, wanneer dit een meerwaarde aan het wetenschappelijk onderzoek geeft
of wanneer dit de fysische stabiliteit ten goede komt. Omdat sommige steensoorten
erg poreus (kunnen geworden) zijn, dringt de lijm soms dieper in dan goed is, en is de
hechting tussen de verschillende stukken minder goed. Daarom worden de breuken vaak
eerst geconsolideerd, zoals hierboven reeds werd aangegeven. Het verlijmen kan met
verschillende producten gebeuren. Bij voorkeur wordt er gebruik gemaakt van een lijm die
geen cross-linking vertoont op lange termijn, zoals Paraloid B72.
Een verlijming met een epoxyhars of een polyester lijm kan in sommige gevallen echter
noodzakelijk zijn, omdat het gewicht van deze materiaalsoort soms een krachtigere
verbinding nodig heeft. Met andere woorden: de lijm moet sterk genoeg zijn. Beide
producten zijn minder reversibel, maar kunnen gebruikt worden mits een buffering van de
breukvlakken vooraleer de fragmenten verlijmd worden.
Aanvulling van ontbrekende delen kan gebeuren om de fysische stabiliteit te verbeteren of om
de tentoonstellingswaarde te vergroten. Aanvullingen kunnen gebeuren op verschillende
manieren. Om in overeenstemming te zijn met de ethische code voor conservatoren, moeten
deze aanvullingen wel herkenbaar blijven. Voor deze aanvullingen geldt hetzelfde principe
als bij de verlijmingen: bij voorkeur worden producten gebruikt die ook op langere termijn
oplosbaar en dus reversibel zijn. Een aanvulling met een epoxyhars of polyester lijm kan, op
voorwaarde dat de breukvlakken/contactoppervlakken eerst gebufferd worden.
In het kader van de Code van Goede Praktijk worden zulke behandelingen vaak eerder
beschouwd als een ingreep om het object een grotere tentoonstellingswaarde te geven,
tenzij dit noodzakelijk is voor de fysische stabiliteit van het object23.
Bewaren op lange termijn
Verpakt in inerte, ondersteunende en schokabsorberende materialen, zoals PE schuimfolie,
PE mousse en PE noppenfolie (enkel voor transport) met de gladde kant van de
noppenfolie naar van het oppervlak. Daarbij mag de verpakking niet luchtdicht zijn, om
condensvorming te vermijden en luchtcirculatie mogelijk te maken. Het is belangrijk dat
de omgevingstemperatuur niet sterk schommelt en op kamertemperatuur blijft. Voor meer
informatie: zie de schadeatlas archeologische materialen24.
Omdat steen en steenachtige materialen vaak groter en zwaarder zijn dan andere
archeologische materialen, wordt dit vaak op paletten gestockeerd. Bij voorkeur wordt
hiervoor ook inerte kunststof gebruikt. Hierbij kan een hoes uit inert materiaal over de pallet
aangebracht worden die stof en verontreiniging vermijden.
23 Conservatie in functie van tentoon stellen, restauratie volgens de Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie
2.0, p.196.
24 Deel Anorganisch materiaal: glas, ceramiek, steen, pleisterwerk: steen, preventieve conservering, p132 en verder.
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Bij vermoeden van aantasting door schimmel moet het object in quarantaine worden
geplaatst om de rest van de collectie veilig te stellen.

7.5. pleisterwerk
Na opgraving gevoelig voor:
Fysische schade, vaak veroorzaakt door onvoorzichtige hantering, externe druk en/of het langs
elkaar heen schuren van verschillende objecten. Het resultaat hiervan zijn breuken, schilfers
die van breukranden afspringen, krassen of slijtage of een afschilferend oppervlak.
Ook schommelende RV waarden kunnen hierbij veel schade veroorzaken, omdat de
hechting tussen de preparatielaag, de pigmenten of de afwerkingslaag en de ondergrond
hierdoor aangetast wordt. De afwerkingslaag komt los en wordt poederig of schilfert af.
Ook zouten kunnen als gevolg van een onstabiele RV migreren binnen in de structuur en
vervolgens weer uitkristalliseren. Daardoor kan een de decoratie- of afwerkingslaag los
geduwd en beschadigd worden.
Chemische schade door slechte bewaaromstandigheden: grote temperatuurschommelingen
kunnen zorgen voor een condensatie van de lucht op het oppervlak van het object. Dit
veroorzaakt soms plaatselijk, soms over het gehele oppervlak een continue vochttoevoer,
waardoor het oppervlak (verder) aangetast zal worden. Ook een blootstelling aan te hoge
UV-waarden kan zorgen voor het verkleuren, verbleken of vervagen van de pigmentlaag.
(Micro)biologische schade, waarbij slecht gereinigde objecten in combinatie met een te vochtige
omgeving aanleiding kan geven tot de groei van schimmel.
Zoutuitbloei kan verward worden met schimmels, maar eerstgenoemde komt vaker voor in
een drogere omgeving.
Drogen
Pleisterwerk wordt, net als vele andere materialen, in onze omgeving vaak vochtig of nat
gevonden. Omdat dit materiaal in vochtige toestand minder sterk is en het risico bestaat dat
de fragmenten barsten en breken wanneer te snel aan de lucht gedroogd wordt, moet er een
gecontroleerde drogingswijze gebruikt worden. De mogelijkheden hiervoor zijn dezelfde als
bij het gecontroleerde drogen van aardewerk of steen.
Reinigen
Afhankelijk van de aard van de vervuiling en de bewaartoestand van het oppervlak, kan
men verschillende reinigingstechnieken gebruiken. Er kan mechanisch worden gereinigd
met zachte borstels en niet pluizende doeken, maar hierbij dient voldoende aandacht
aan het oppervlak besteed te worden, zodat er geen oppervlaktemateriaal, pigment
voorbereidingslaag of decoratie mee verwijderd worden Een mechanische reiniging kan
eventueel gecombineerd worden met water of een mengsel van water met een solvent. De
verhouding en de keuze van het solvent worden bepaald door de conservator/restaurator,
eventueel op basis van enkele plaatselijke tests.
Chemische stabilisatie
In de meeste gevallen is het aanpassen van de bewaaromstandigheden (soms in combinatie met
de fysische stabilisatie) voldoende om de schade te stabiliseren.
Fysische stabilisatie
Pleisterwerk is relatief fragiel en wordt meestal (zeer) fragmentair aangetroffen bij
archeologische opgravingen. Het oppervlak kan verkleuren, poreus en poederig worden, de
beschildering kan vervagen, het oppervlak kan afschilferen en barsten of breuken vertonen.
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Bovendien is de samenstelling vaak verzwakt door het verblijf in de bodem, waarbij de
breukvlakken zeer brokkelig en poreus zijn. Een consolidatie kan worden uitgevoerd om
te vermijden dat een poreus en poederig oppervlak of een brokkelig breukvlak verder
beschadigd wordt en om de afschilferende lagen en gebarsten onderdelen op hun plaats te
houden. Als voorbereiding van een verlijming kunnen de breuken geconsolideerd worden,
zodat de lijm niet te diep kan indringen en zijn optimale kleefkracht kan behouden. Ook
hiervoor wordt vaak Paraloid B72 gebruikt. In sommige situaties kan het noodzakelijk zijn
om een ander consolidatiemiddel te kiezen, dat weliswaar minder reversibel is, maar dat
bijvoorbeeld in zeer natte omstandigheden kan gebruikt worden. Het behoud van het object
krijgt in zulke omstandigheden voorrang op de omkeerbaarheid van de behandeling. De
conservator/restaurator beoordeelt of dit nodig is en welke verhouding van welk middel
nodig is voor welk object. Let wel, wanneer er nog verder onderzoek dient te gebeuren naar
bijvoorbeeld de samenstelling en van de mortel en de gebruikte pigmenten, kunnen er
best enkele fragmenten onbehandeld bewaard worden, om te vermijden dat de test een
onnauwkeurig of afwijkend resultaat geven.
Verlijming van losse fragmenten kan gebeuren wanneer dit wenselijk is voor de leesbaarheid
van het object, wanneer dit een meerwaarde aan het wetenschappelijk onderzoek geeft
of wanneer dit de fysische stabiliteit ten goede komt. Omdat pleisterwerk erg poreus is,
dringt de lijm soms dieper in dan goed is en is de hechting tussen de verschillende stukken
minder goed. Daarom worden de breuken vaak eerst geconsolideerd, zoals hierboven reeds
werd aangegeven. Bij voorkeur wordt er gebruik gemaakt van een lijm die geen cross-linking
vertoont op lange termijn, zoals Paraloid B72. Soms is een externe, op maat gemaakte
ondersteuning wenselijk om een passende fragmenten samen te houden in de juiste
compositie.
Dergelijke ondersteuning moet voldoen aan de verpakkingsvoorwaarden voor bewaring op
lange termijn.
Aanvulling van ontbrekende delen kan gebeuren om de fysische stabiliteit te verbeteren of om
de tentoonstellingswaarde te vergroten. Aanvullingen kunnen gebeuren op verschillende
manieren. Om in overeenstemming te zijn met de ethische code voor conservatoren, moeten
deze aanvullingen wel herkenbaar blijven. Voor deze aanvullingen geldt hetzelfde principe
als bij de verlijmingen: bij voorkeur worden producten gebruikt die ook op langere termijn
oplosbaar en dus reversibel zijn. In het kader van de Code van Goede Praktijk worden
zulke behandelingen vaak eerder beschouwd als een ingreep om het object een grotere
tentoonstellingswaarde te geven, tenzij dit noodzakelijk is voor de fysische stabiliteit van
het object25.
Bewaren op lange termijn
Afzonderlijke fragmenten worden best verpakt in inerte, zuurvrije, steungevende en
schokabsorberende materialen, zoals PE schuimfolie, PE mousse en PE noppenfolie (enkel voor
transport) met de gladde kant van de noppenfolie naar het oppervlak. Daarbij mag de
verpakking niet luchtdicht zijn, om condensvorming te vermijden en luchtcirculatie mogelijk
te maken. Daarbij is het belangrijk dat de omgevingstemperatuur niet sterk schommelt
en op kamertemperatuur blijft. Voor meer informatie: zie de schadeatlas archeologische
materialen26.
Een externe, op maat gemaakte ondersteuning kan handig zijn om passende fragmenten
samen te houden in de juiste compositie. Dergelijke ondersteuning moet ook gemaakt
worden uit inert en zuurvrij materiaal. Bij vermoeden van aantasting door schimmel moet
het object in quarantaine worden geplaatst om de rest van de collectie veilig te stellen.

25 Conservatie in functie van tentoon stellen, restauratie volgens de Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie
2.0, p.196.
26 Deel Anorganisch materiaal: glas, ceramiek, steen, pleisterwerk: pleisterwerk, preventieve conservering, p.172 e.v.
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7.6. organisch materiaal
Na opgraving gevoelig voor:
Fysische schade zoals krimpen, scheuren, barsten, lamineren en vervormen, komen zeer vaak
voor bij organische materialen27 door het uitdrogen van het object. Het object wordt vaak
erg fragiel, bros en moeilijk te hanteren zonder schade toe te brengen. Schommelingen in
de omgevingstemperatuur en RV zorgen voor het verder scheuren en barsten, zelfs na een
behandeling. Ook oude consolidatiemiddelen of beschermlagen kunnen gaan bewegen
door een onstabiele bewaaromgeving en (een deel van) het oppervlak mee los trekken van
het object. Externe druk en/of het langs elkaar heen schuren van verschillende objecten
kan zorgen voor barsten en breuken, schilfers die van breukranden afspringen, krassen of
slijtage of een afschilferend oppervlak.
Chemische schade: Bijna alle organische materialen verkleuren onder invloed van onder
andere (UV-)licht28. Daarnaast kan ook de veroudering van de oude consolidatieproducten
schade toebrengen aan het materiaal, zoals: uitstoten van schadelijke dampen, bros en
breekbaar worden, verkleuren, migreren en vet oppervlak. Deze verouderde producten
verliezen hun functie met meer schade aan het materiaal als gevolg.
(Micro)biologische schade: Verschillende insecten kunnen alle soorten vezels als voedingsbron
gebruiken en zo de structuur van hout, leder, textiel en in mindere mate bot aantasten.
Aangezien alle organische materiaalsoorten vrijwel steeds vochtig of nat gevonden
worden, bestaat de kans dat er schimmelsporen, die zich in het materiaal bevinden,
ontwikkelen bij een te warme, vochtige bewaring. Wanneer deze schimmels voor een lange
periode aanwezig blijven, kan dit de structuur aantasten en verkleuring van het materiaal
veroorzaken.
Ook zoutuitbloei kan voorkomen op deze materialen.
Drogen
Het drogen van organisch materiaal gebeurt steeds op een gecontroleerde wijze. Eventueel
kan er gekozen worden om de objecten te vriesdrogen met of zonder vacuüm, al dan niet
in combinatie met een consolidatiemiddel dat ondersteuning biedt aan de met water
verzadigde cellen/celwanden. Al deze ingrepen hebben als bedoeling om de celstructuur
niet te laten inklappen tijdens het droogproces en op die manier vervormingen, barsten,
scheuren en delaminering te voorkomen.
Reinigen
De meeste organische materialen kunnen zeer voorzichtig worden gereinigd met water,
eventueel in combinatie met een zeer zachte borstel om hardnekkige vervuiling los te
werken. Hierbij dient steeds voldoende aandacht besteed te worden aan eventuele
pigmenten en kleurstoffen die aanwezig kunnen zijn. Indien er een minerale neerslag
verwijderd moet worden, kunnen hiervoor aangepaste oplossingen voor gebruikt worden,
zoals bijvoorbeeld ethyleen diamine tetra azijnzuur (EDTA). De juiste verhouding en de
noodzakelijkheid hiervan wordt steeds bepaald door de conservator/restaurator. Zulke
behandelingen moeten steeds uitgebreid en zorgvuldig nagespoeld worden om schade
op lange termijn te vermijden. Zeer fragiele objecten kunnen op een inerte en water
doorlaatbare ondersteuning geplaatst worden tijdens de reiniging, om te vermijden dat ze
beschadigd raken of uit elkaar vallen.
Chemische stabilisatie
In de meeste gevallen is het aanpassen van de bewaaromstandigheden (soms in combinatie met
de fysische stabilisatie) voldoende om de schade te stabiliseren.

27 meestal gaat het hier om hout, leder, botmateriaal, hoorn of textiel
28 Ultraviolet licht, of UV-licht, is een elektromagnetische straling die niet zichtbaar is met het blote oog. Zowel in daglicht als in
kunstlicht komt UV-licht voor.
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Fysische stabilisatie
Zoals hierboven aangegeven, worden er vooral consolidatiemiddelen gebruikt die het
inklappen van de celwanden bij nat organisch materiaal moeten vermijden. Hiervoor
bestaan veel verschillende producten, met elk hun eigen specifieke kenmerken.
Zo wordt polyethyleen glycol (PEG) vaak gebruikt voor hout, leder en textiel. Het is hierbij
echter heel belangrijk om de versie met de juiste ketenlengte te gebruiken. Dit wordt
afgestemd op de dichtheid van de materiaalsoort, de algemene bewaartoestand en het
formaat van het object. Voor leder kan ook glycerine gebruikt worden of eventueel een
combinatie van beiden. Bij objecten die bestaan uit een combinatie van hout en metaal, kan
PEG een nadelige invloed hebben op het metaal. Een alternatief behandelingsvoorstel kan
nodig zijn.
Voor de behandeling van hout worden ook wel bepaalde suikers en hun afgeleiden
gebruikt, al dan niet in combinatie met PEG. Ook bepaalde harsen worden soms
gebruikt als impregnatie middel voor hout, al dan niet in combinatie met een ether- of
alcoholbehandeling. Harsen zijn geschikt wanneer het om een combinatie van hout en
metaal gaat, maar de bewaartoestand van het hout laat niet steeds toe om deze producten
te gebruiken. De conservator/restaurator bepaalt op basis van de bewaartoestand van het
object welke consolidatieproducten aangewezen zijn. De motivatie voor de keuze voor een
bepaalde behandeling is hierbij onder andere afhankelijk van het doel van de behandeling,
het formaat van het object, de bewaartoestand, de duurtijd van de behandeling en
eventueel het budget. Het is aan te raden de motivatie voor een behandelingsvoorstel na te
vragen bij de conservator/restaurator.
Bewaren op lange termijn
Afzonderlijke fragmenten worden best verpakt in inerte, zuurvrije, zachte materialen, zoals
zuurvrij papier, PE schuimfolie, PE mousse en PE noppenfolie (enkel voor transport) met de
gladde kant van de noppenfolie naar het oppervlak. Daarbij mag de verpakking niet luchtdicht
zijn, om condensvorming te vermijden en luchtcirculatie mogelijk te maken.
Het is ook belangrijk de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid zo stabiel mogelijk
te houden en de voorwerpen af te schermen van (UV-)licht. Voor meer informatie: zie de
schadeatlas archeologische materialen29.
Bij vermoeden van aantasting door schimmel of insecten moet het object in quarantaine
worden geplaatst om de rest van de collectie veilig te stellen.

7.7. oude restauratiebehandelingen
Wanneer er gesproken wordt over oude restauraties, stellen we ons vaak een verkleurde/
verdonkerde beschermlaag voor of een vergeelde lijmnaad tussen twee scherven, losgekomen
of afschilferende aanvullingen, enz. Maar ook minder zichtbare schade komt voor of schade
die te linken is aan de restauratie. Bijvoorbeeld een consolidatiemiddel dat zelf broos werd
en dus geen stevigheid meer biedt, een verlijming met te sterke lijm waardoor een nieuwe
breuk ontstaat, sporen van plakband na een tijdelijke montage, de (papier-)tape die nooit
werd verwijderd na een tijdelijke montage, of het oppervlak dat werd verwijderd bij het
losmaken van kleefband30.
Al deze oude restauraties hebben onbedoeld schade toegebracht aan het object. In
sommige situaties kan de conservator/restaurator het oude middel verwijderen en indien
nodig vervangen door een nieuwer product. In andere situaties kan de opgelopen schade
gestabiliseerd worden, maar niet ongedaan gemaakt worden.
Wanneer een object reeds eerder werd behandeld, is het voor de conservator/restaurator
zeer nuttig om daarvan alle informatie ter beschikking te krijgen.
29 Deel Organisch materiaal: Hout, leder, botmateriaal, textiel, preventieve conservering, resp. p.34, p.66, p.100, p.136 e.v..
30 Meer informatie over hoe dit er kan uitzien is terug te vinden in de verschillende onderdelen van de schadeatlas archeologische
materialen.
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Wanneer werd deze behandeling uitgevoerd, door wie, welke producten werden er gebruikt,
enz. Helaas is deze informatie zeer vaak niet bewaard of niet gekend.
Wanneer men niet weet welke producten er gebruikt werden, moet er steeds door de
conservator/restaurator nagegaan worden of de eerdere behandeling schade heeft
toegebracht aan het object en op welke manier de eerder gebruikte middelen verwijderd
kunnen worden als dat nodig is. Ook is het belangrijk om na te gaan of ze eventueel een
nadelige reactie kunnen ondervinden door nieuwe producten. Dergelijk onderzoek kan
behoorlijk wat extra tijd vragen, boven op de duur van de effectieve behandeling van de
objecten.
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8. besluit
Uit alle voorgaande informatie blijkt dat er verschillende redenen zijn om een
conservatiebehandeling te laten uitvoeren. Daarbij moet een keuze gemaakt worden in
methodes en producten om de behandeling ook effectief mee uit te voeren. Elk object moet
steeds opnieuw bekeken worden en kan niet volgens standaard procedures aan exact
dezelfde behandeling onderworpen worden dan een (op het eerste zicht) vergelijkbaar
voorwerp. De kennis, ervaring en de visie van de conservator/restaurator, beïnvloeden
uiteraard het uiteindelijke behandelingsvoorstel.
Het is dus uitermate belangrijk om een goede, duidelijke communicatie op te bouwen
tussen de opdrachtgever en de conservator/restaurator. Hierbij moeten de wensen
en verwachtingen van de opdrachtgever duidelijk gesteld worden, wanneer deze een
offertevraag indient. De conservator/restaurator zal vervolgens een behandelingsvoorstel
opmaken dat zo dicht mogelijk aansluit bij de wensen van de opdrachtgever, of hij/zij zal
motiveren waarom er van deze wensen wordt afgeweken. Dit behandelingsvoorstel kan al
dan niet in een offerte verwerkt worden. Er kan/mag ten allen tijde aan de conservator/
restaurator een extra verduidelijking of motivatie over het behandelingsvoorstel gevraagd
worden.
In wederzijds overleg komt men ten slotte tot de beste behandeling voor het object,
rekening houdend met het doel van de behandeling, de ethische code en het budget van de
opdrachtgever.
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