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woord vooraf
Met de nieuwe regelgeving Onroerend erfgoeddecreet zijn de eigenaars (zakelijkrechthouders) en
gebruikers van archeologische ensembles vanaf 2015 verplicht die als een geheel te bewaren, in
goede staat te behouden en beschikbaar te houden voor wetenschappelijk onderzoek. Indien zij
het beheer van het archeologisch ensemble toevertrouwen aan een erkend onroerenderfgoeddepot
voldoen zij aan die verplichtingen.
De ontwikkeling en stimulering van een depotwerking is een belangrijk speerpunt van het OostVlaamse provinciale beleid. Bovendien voeren wij sinds 2012 in opdracht van Vlaanderen
het proefproject archeologiedepot uit waarbinnen wij o.a. erkenningscriteria voor erkende
onroerenderfgoeddepots aftoetsen en instrumenten voor een goed gebruik ontwikkelen. Eén van de
resultaten is deze schadeatlas voor archeologische materialen.
Door het eeuwenlange verblijf van voorwerpen in de bodem is het bewaren en in goede staat
behouden ervan niet evident. In zoverre zelfs dat vondsten onmiddellijk na de opgraving door de
omgevingsverandering in enkele uren volledig uit elkaar kunnen vallen. Maar ook in het depot, waar
de archeologische ensembles bewaard worden voor toekomstige generaties, is het raadzaam een
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waakzaam oog te hebben voor kleine veranderingen aan voorwerpen die de start van een totale
aftakeling verraden.
Deze schadeatlas is zo opgevat dat men geen specialist hoeft te zijn om hem te gebruiken. Hij is in de
eerste plaats bedoeld om schadebeelden bij verschillende archeologische materialen te herkennen
en om in te schatten of deze schade al dan niet stabiel is. Daarnaast zie je wat je er zelf aan kan doen.
Zo krijg je tips voor de goede verpakkingswijze en welke bewaaromstandigheden het best geschikt
zijn voor welk type materiaal. Maar ook de situaties waarin je het moet overlaten aan conservators/
restaurators staan duidelijk aangegeven.
Belangrijk is ook om vastgestelde schade verder in de gaten te houden en dat doe je via het
conditieblad (aandachtspunten en controletijdstippen). Uiteraard geldt dit in hoofdzaak voor
belangrijke voorwerpen, wanneer een voorwerp uitgeleend wordt of bij een steekproef om algemeen
zicht te krijgen op de toestand van de collectie. Verder krijg je nog tips hoe je bij gelijkaardige
verzamelingen soortgelijke schadebeelden kan voorkomen.
Om hem gemakkelijk mee te nemen in het depot is de schadeatlas beschikbaar in drukvorm en voor
de hanteerbaarheid zijn er drie afzonderlijke boekdelen. Er is ook een kwalitatieve digitale versie voor
tabletgebruikers of om te gebruiken bij vorming en om een ruime verspreiding toe te laten.
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De hoofdauteur van deze schadeatlas is niet de minste. Natalie Cleeren kan bogen op een jarenlange
ervaring op het vlak van behoud en restauratie van archeologische voorwerpen. Zij heeft aan de UCL
Londen een masteropleiding daarvoor gevolgd en was één van de eersten in Vlaanderen om haar
kennis en ervaring daarover actief te delen. Zo geeft zij op regelmatige basis vorming aan archeologen
en depotbeheerders.
Ik ben er van overtuigd dat deze schadeatlas een waardevol en handig gebruiksinstrument is voor al
wie een archeologische verzameling beheert en dat wij hiermee een waardevolle bijdrage leveren aan
een deskundig en laagdrempelig depotbeheer.

Jozef Dauwe
gedeputeerde voor cultuur van de provincie Oost-Vlaanderen
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leeswijzer
Omwille van de grote diversiteit van archeologisch materiaal zagen we ons genoodzaakt de
schadeatlas te beperken tot 13 verschillende materiaalsoorten. Aangezien het de bedoeling is dat je
de schadeatlas effectief meeneemt in het depot of museum, hebben we een opdeling gemaakt in drie
boekjes om het handig en makkelijk hanteerbaar te houden.
Deze driedeling is volgens hoofdcategorie:
metaal (ijzer, koperlegering, lood/tin, zilver, goud)
anorganisch materiaal (glas, ceramiek, steen, pleisterwerk)
organisch materiaal (hout, leder, botmateriaal, textiel)
Doorheen de schadeatlas wordt eenzelfde structuur gehanteerd. De beschrijving van elk materiaal
is ingedeeld volgens de zelfde vijf hoofdschadebeelden, gevolgd door een stukje preventieve
conservering:
A. Schade aan het oppervlak
B. Afschilfering van het oppervlak
C. Verwering van de kern
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D. Verkleuringen
E. (Micro)biologische schade
Preventieve conservering
Elk hoofdschadebeeld wordt eerst algemeen toegelicht en de mogelijke oorzaken van schade
worden op een rijtje gezet. Daarna worden ook de specifieke schadebeelden per hoofdschadebeeld
toegelicht, telkens geïllustreerd aan de hand van foto’s, gevolgd door de acties die je kan ondernemen
om de schade te remediëren. Een algemene inschatting van de mate van schade (licht, matig, ernstig)
vind je terug bij elk hoofdschadebeeld. Dit kan echter per specifiek schadebeeld afwijken en dient
toch zelf ingeschat te worden (de algemene inschatting is een richtlijn). In de praktijk komen ook
combinaties van hierboven genoemde schadebeelden voor. Aan de hand van de omschrijving in de
schadeatlas kan je dus een evaluatie maken van het schadebeeld en een inschatting van de te nemen
acties. Na de hoofdschadebeelden vind je een hoofdstuk preventieve conservering met richtlijnen en tips
op het vlak van bewaaromgeving en verpakking. Daaronder staat ook de frequentie van conditieopvolging,
die afhankelijk is van de toestand van het object en de omgeving waarin het zich bevindt.
Voor meer praktische informatie over het verpakken van archeologisch materiaal voor zowel tijdelijke
bewaring in afwachting van conservatie (wat in de schadeatlas niet aan bod komt) als langdurige
bewaring, over geschikte verpakkingsmaterialen en een correct gebruik van silicagelkorrels verwijzen
we naar de VIOE-handleiding “Inpakken, een kunst” van A. Cools (2009), die online beschikbaar is en
complementair te gebruiken met de schadeatlas.
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ijzer

IJzer is in onze geschiedenis een van de meest gebruikte metalen vanwege zijn uitstekende
kwaliteiten. Het is een materiaal dat zowel soepel als sterk is, en dat een grote variatie aan
bewerkingsmogelijkheden toelaat. In een archeologische context krijgen we vooral te maken met ijzer
en staal (= ijzer met een hoog koolstofgehalte, een harder materiaal).
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Stabiel, behandeld ijzeren object

© Dienst Erfgoed provincie Antwerpen – foto NC
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Stabiel, behandeld ijzeren object

© Ruben Willaert – foto NC
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A. Schade aan het oppervlak
Algemeen: corrosie
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Alle ijzeren objecten die in de bodem terechtkomen zullen corroderen. De corrosielaag kan dun of erg
volumineus zijn.
Belangrijker om te weten is of de corrosielaag ‘passief’ of ‘actief’ is. Actief betekent dat het
corrosieproces zich nog voortzet en zo steeds meer van het originele metaal omvormt tot corrosie
(ijzermineralen).
Corrosie op ijzer is nooit ongevaarlijk. Zelfs wanneer alles erop wijst dat het ijzer stabiel is, blijft het
risico op actieve corrosie bestaan.
Geen enkele conservatiebehandeling biedt 100% garantie op stabiliteit. Ook behandelde vondsten
kunnen opnieuw corroderen, vooral wanneer de beschermlaag zelf verweert.

Oorzaak

Corrosie in een natte of te vochtige omgeving (bodem/depot).
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Stabiele, volumineuze corrosielagen &
dezelfde stabiele ketting na reiniging

© Agentschap Onroerend Erfgoed
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A.1. ‘Passieve’ corrosie
Een passieve corrosielaag is een dunnere laag of een dikkere corrosiekorst die stabiel is en het metaal
eronder beschermt tegen verdere corrosie.
Deze laag komt voor in verschillende kleuren: zwart, licht- tot donkerbruin, roodbruin, oranje tot zelfs
blauw.
Corrosie op ijzer is nooit ongevaarlijk. Daarom spreken we zelfs bij een schijnbaar stabiel object van
‘matige’ schade, omdat het risico op actieve corrosie groot blijft, zelfs in de ideale bewaaromgeving.
Controle van schijnbaar stabiele objecten blijft nodig.

Acties

· Zie preventieve conservering.
· De omgeving aanpassen.
· Hanteren met handschoenen.
· Verpakken in zachte en inerte materialen.
· Regelmatig controleren op actieve corrosie (frequentie: zie preventieve conservering).
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Blauwe, zelfs beschermende corrosielaag

© Ruben Willaert – NC
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Heloranje, maar toch stabiel

© Provincie Antwerpen – NC

Grillig, maar stabiel (sleutel)

© Agentschap Onroerend Erfgoed
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Dunne stabiele corrosielaag
© Agentschap Onroerend Erfgoed

<< < 28

ijzer

A. schade aan het oppervlak

> >>

A.2. Verwering beschermlaag van een behandeld object
Een ijzeren object wordt vaak gestabiliseerd (ontzout) en met een beschermende vernislaag verder
afgeschermd van zuurstof, water en schadelijke chemicaliën. Wanneer deze beschermlaag zelf
verweert, kan dit tot nieuwe, actieve corrosie leiden. Onstabiele, sterk vergelende vernissoorten en
epoxyharsen worden niet langer gebruikt door conservators, maar in oudere collecties duiken ze
veelvuldig op.
Let op fijne craquelures en barstjes in de beschermlaag. Grotere barsten zijn een teken van actieve
corrosie. Hiervoor verwijzen we naar p. 30

Acties

· Zie preventieve conservering.
· De omgeving aanpassen.
· Hanteren met handschoenen.
· Verpakken in zachte en inerte materialen.
· Regelmatig controleren op actieve corrosie.
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Van dichtbij zie je een doffe vernislaag met barstjes

De vernislaag wordt dof
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Van dichtbij zie je fijne
haarscheurtjes in de vernislaag

© Dienst Erfgoed provincie Antwerpen – foto NC
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B. Afschilfering van het oppervlak
Algemeen
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het ijzer is actief aan het corroderen. Afschilfering is een teken van actieve corrosie die zal doorgaan
tot de kern.
Onder de afschilfering zie je meestal losse, heloranje kristallen! Deze grote kristallen duwen de
bovenliggende, compacte corrosielaag weg!
De oppervlakkige afschilfering is een teken van actieve corrosie die verder zal evolueren tot in de kern
van het object.

Oorzaken

· Elk object dat in de bodem verbleef bevat schadelijke ‘ijzerzouten’ (vooral chloriden). Als daar zuurstof
en vocht aan worden toegevoegd, kan het corrosieproces opnieuw starten.
· Geen enkele stabiliseringsbehandeling (ontzouting) verwijdert voor 100% alle aanwezige chloriden.
Niet alle behandelde objecten met een vernislaag zijn ontzout. Wanneer er opnieuw zuurstof en vocht
bij het object kan (door barstjes in de beschermlaag), kan er opnieuw corrosie ontstaan.
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De corrosielaag schifert af:
in de kraters zie je losse, grote,
heloranje corrosiekristallen

© Agentschap Onroerend Erfgoed
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B.1. Afschilfering van de corrosielaag
Deeltjes van de corrosielaag komen los. De afschilfering gaat nog niet verder dan het originele
oppervlak van het object, maar is wel een duidelijk teken van actieve corrosie die steeds verder zal
evolueren, tot de originele contouren van het object verdwijnen.

Acties

· Een conservator-restaurator raadplegen!
· De omgeving aanpassen: zie preventieve conservering ijzer.
· Zo weinig mogelijk hanteren.
· De verpakking aanpassen door of in overleg met een conservator-restaurator.

<< < 33

ijzer

B. afschilfering van het oppervlak

> >>

De corrosielaag schilfert af:
in de kraters zie je losse, grote, heloranje corrosiekristallen
© Agentschap Onroerend Erfgoed

<< < 34

ijzer

B. afschilfering van het oppervlak

> >>

B.2. Afschilfering van een behandeld object
Door het ‘falen’ van de beschermlaag wordt het object opnieuw blootgesteld aan zuurstof en vocht.
Het oppervlak, inclusief beschermlaag, schilfert af. Dat is een teken van actieve corrosie.

Acties

· Een conservator-restaurator raadplegen!
· De omgeving aanpassen: zie preventieve conservering.
· Zo weinig mogelijk hanteren.
· De verpakking aanpassen door of in overleg met conservator-restaurator.

<< < 35

ijzer

B. afschilfering van het oppervlak

> >>

De vernislaag wordt doorbroken door opstulpingen:
interne vorming van actieve, grote corrosiekristallen
duwen het verniste oppervlak naar buiten

© Dienst Erfgoed provincie Antwerpen – foto NC

è
<< < 36

ijzer

B. afschilfering van het oppervlak

> >>

C. Verwering tot de kern
Algemeen
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het ijzer is niet langer stabiel en is verweerd tot in de kern.
In de barsten en op de nieuwe breukvlakken zie je losse, heloranje kristallen! Deze grote kristallen
duwen het object uit elkaar.
De barsten en breuken zijn een teken van actieve corrosie die steeds verder zal evolueren tot het
object volledig uit elkaar valt.

Oorzaken

· Elk object dat in de bodem verbleef bevat schadelijke ‘ijzerzouten’ (vooral chloriden). Voeg hier
zuurstof en vocht aan toe, en het corrosieproces kan opnieuw starten.
· Geen enkele stabiliseringsbehandeling (ontzouting) verwijdert voor 100% alle aanwezige chloriden.
Niet alle behandelde objecten met een vernislaag zijn ontzout. Wanneer er opnieuw zuurstof en vocht
bij het object kan (door barstjes in de beschermlaag), kan er opnieuw corrosie ontstaan.

<< < 37

ijzer

C. verwering tot de kern

> >>

Detail van ringvormig object dat door actieve corrosie op
sommige plaatsen in twee splijt
© Service Public de Wallonie – foto NC

rechts: Bijl valt grotendeels in schilfers uit elkaar
© Service Public de Wallonie – foto NC

<< < 38

ijzer

C. verwering tot de kern

> >>

C.1. Corrosie door het object heen
Door actieve corrosie (de snelle vorming van grote corrosiekristallen) komen niet alleen
oppervlaktelagen los, maar ontstaan diepe barsten door het object heen. Dit kan snel evolueren naar
een vorm van actieve corrosie die het hele object uit elkaar doet vallen.
Interpreteer elke barst als een teken van actieve, interne corrosie!

Acties

· Een conservator raadplegen! Actieve conservatie is vereist.
· Niet hanteren.

<< < 39

ijzer

C. verwering tot de kern

> >>

links: Barst in schijnbaar
stabiel object:
ernstig te nemen als uiting
van actieve corrosie
© AVRA – foto NC

Binnenzijde van bovenste
deel van de bijl:
deze oranje kristallen zijn
zodanig groot en sterk dat
ze de bijl doen splijten

links: Zelfde bijl met grote barsten in de corrosielaag
Zelfde bijl in zijaanzicht: object splijt in drie delen en
de originele vorm gaat verloren

© Service Public de Wallonie – foto NC

<< < 40

ijzer

C. verwering tot de kern

> >>

C.2. Oude restauratie – Conservatiebehandeling
Wanneer de beschermlaag zelf verweert en barst, en zuurstof en vocht bereiken het object, kan het
object – zeker wanneer het vroeger niet ontzout werd – tot in de kern corroderen en uit elkaar vallen.

Acties

· Een conservator raadplegen! Actieve conservatie is vereist.
· Niet hanteren.

<< < 41

ijzer

C. verwering tot de kern

> >>

Actieve corrosie:
hoek van het beslagplaatje
dreigt volledig uit elkaar te vallen

Actieve corrosie:
de sleutel barst tot in de kern en
valt uit elkaar (zelfs bij voorzichtig) hanteren

<< < 42

ijzer

© Dienst Erfgoed provincie Antwerpen – foto NC

C. verwering tot de kern

> >>

D. Verkleuringen
Algemeen
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Archeologisch, gecorrodeerd ijzer heeft altijd een andere kleur dan het oorspronkelijke metaal.
Een lijm of beschermlaag kan verkleuren.
De verkleuring op zich is niet schadelijk. Toch wijst ze erop dat de lijm of vernis aan het verweren is.
Tijdens dit verweringsproces kunnen schadelijke stoffen worden afgegeven aan het object.
Zet dit verweringsproces zich voort, dan kunnen er microscheurtjes en later barsten ontstaan met
actieve corrosie als gevolg: zie p. 20 en 26

Oorzaken

· Een onstabiele omgeving (schommelingen in de temperatuur en vochtigheidsgraad) en een te hoge
dosis uv-licht.

<< < 43

ijzer

D. verkleuringen

> >>

Oude verdonkerde vernislaag:
de versieringen van ingelegd koper en zilver zijn nog nauwelijks zichtbaar

© Dienst Erfgoed provincie Antwerpen – foto NC

<< < 44

ijzer

D. verkleuringen

> >>

D.1. Oude restauraties
Oude verlijmingen en vernislagen: de lijm verkleurt na verloop van tijd en wordt vaak geel tot bruin.
Oude aanvullingen worden mat en/of verkleuren.

Acties
·
·
·
·

<< < 45

Er is geen directe actieve ingreep vereist.
De bewaaromgeving controleren en als die onstabiel is, aanpassen.
Afschermen van licht.
Het object regelmatig nakijken (op craquelures en barsten in de vernislaag); frequentie: zie
preventieve conservering – stabiel geconserveerd ijzer.

ijzer

D. verkleuringen

> >>

Oude, vergeelde vernislaag met details
© Dienst Erfgoed provincie Antwerpen – foto NC

<< < 46

ijzer

D. verkleuringen

> >>

! Preventieve conservering
Bewaaromgeving

Om ijzercorrosie te vermijden bewaar je de vondsten in een zo droog mogelijke omgeving:
· Depot
Een droge micro-omgeving (zoals een 100% luchtdichte doos) met vochtabsorberende silicagelkorrels.
Streefdoel: 0% RV voor onbehandelde en behandelde objecten. Probeer zeker een RV van 15% te bereiken.
· Museum
Idealiter: een luchtdichte vitrine met RV < 30%. Dit is niet altijd haalbaar: streefdoel blijft een
maximale RV van 40% voor behandelde objecten. Onbehandelde objecten (niet ontzout) overleven
zelden in een dergelijke omgeving.

Verpakking

Omgeef de objecten enkel met zuurvrije materialen (zuurvrij papier, PE-zakjes en schuim).
Een ijzeren object wordt verpakt in een doorgeprikt PE-minigripzakje op een steun van PE-schuimfolie
(of schuimplaat bij complexe of erg fragiele objecten). Het vondstenkaartje zit in een niet-doorgeprikt
PE-zakje en wordt samen met het object in een groter, doorgeprikt zakje geplaatst. De zakken met
objecten leg je in een 100% luchtdichte (curver)doos. Een doorgeprikt zakje met silicagelkorrels zorgt
ervoor dat de kleine ruimte in de doos droog blijft.
NOTA! Geen nat/vochtig ijzer in een permanent depot.

<< < 47

ijzer

preventieve conservering

> >>

Verpakken van ijzervondsten in een 100% luchtdichte doos met silicagekorrels
© Agentschap Onroerend Erfgoed

<
<

rechts: Verpakken van ijzervondsten in doorprikte minigripzakjes, in luchtdichte doos met
sillicagelkorrels (in doorprikt minigripzakje)
© Directie Cultuur provincie Oost-Vlaanderen

<< < 48

ijzer

preventieve conservering

> >>

! Controle
In een aangepaste, droge omgeving
· Stabiel (onbehandeld of geconserveerd) ijzer:
1 keer per 6 maanden nakijken op sporen van actieve corrosie.
· Onstabiel (onbehandeld of geconserveerd) ijzer: lichte sporen van actieve corrosie (oppervlakkig):
1 keer per 3 maanden nakijken op sporen van verdere actieve corrosie.
In een niet-geacclimatiseerde omgeving
· Stabiel (onbehandeld en geconserveerd) ijzer:
1 keer per 3 maanden nakijken op sporen van actieve corrosie.
· Onstabiel (onbehandeld en geconserveerd) ijzer, met lichte sporen van actieve corrosie (oppervlakkig):
Deze objecten onmiddellijk verpakken in een droge omgeving, en een actieve conservatiebehandeling
plannen.

<< < 49

ijzer

preventieve conservering

> >>

IJzer – een eeuwigdurend probleem?
Van alle archeologische materialen is ijzer wellicht het meest onstabiele.
Hoewel conservatiewetenschappers constant op zoek zijn naar betere methodes voor het stabiliseren
van ijzer, geven zelfs de beste behandelingen geen absolute garantie op stabiliteit. Toch kan je het
corrosieproces van ijzer in grote mate vertragen en zelfs voor een hele tijd een halt toeroepen.
De regelmatige controle van ijzervondsten is uiterst belangrijk: actieve ijzercorrosie kan zeer snel
evolueren (enkele dagen voor zeer actieve post-opgravingscorrosie).

<< < 50

ijzer

preventieve conservering

> >>

koperlegering

Onder de noemer ‘koperlegering’ vallen alle metalen uit koper, brons (koper en tin), messing (koper en
zink) en alle andere legeringen waarin koper het hoofdbestanddeel vormt.

<< < 51

> >>

A. Schade aan het oppervlak
Algemeen: corrosie
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Alle objecten in een koperlegering die in de bodem terechtkomen, zullen corroderen. De corrosielaag
kan dun en egaal zijn, of eerder grillig en volumineus.
Belangrijker om te weten is of de corrosielaag ‘passief’ of ‘actief’ is. Actief betekent dat het
corrosieproces zich voortzet en zo steeds meer van het originele metaal omvormt tot corrosie
(kopermineralen).
Corrosie op koperlegeringen kan agressief zijn, maar reageert goed op de
stabiliseringsbehandelingen. Toch blijft het risico op actieve corrosie in zekere mate bestaan. De
vondsten kunnen opnieuw corroderen, vooral wanneer een beschermlaag zelf verweert.
Wanneer alles erop wijst dat de koperlegering stabiel is, blijft het risico op actieve corrosie bestaan
wanneer het object zich in een onstabiele of te vochtige omgeving bevindt.

Oorzaken

· Corrosie in een natte of te vochtige omgeving (bodem/depot).

<< < 52

koperlegering

A. schade aan het oppervlak

> >>

Passieve corrosie: egale, beschermende patina
(compacte corrosielaag) die alle originele details van het
zakzonnewijzertje weergeeft

Passieve corrosie: egale, beschermende patina
(compacte corrosielaag) die alle originele details weergeeft

© Studiebureau Archeologie – foto NC

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto NC

<< < 53

koperlegering

A. schade aan het oppervlak

> >>

A.1. ‘Passieve’ corrosie
Een passieve corrosielaag op een koperlegering is een dunnere laag of dikkere corrosiekorst die
stabiel is en het metaal eronder beschermt tegen verdere corrosie. Vaak vertoont een koperlegering
een gladde ‘patina’. Dat is een compacte corrosielaag die het originele oppervlak op een esthetisch
aantrekkelijke wijze weergeeft. (Niet verwarren met originele patina’s die als decoratietechniek
werden aangebracht.)
Andere dunne corrosielagen zijn compact, maar eerder korrelig. Verder zien we een grote variatie aan
meer volumineuze corrosiekorsten.
Deze lagen komen voor in verschillende kleuren: van alle tinten groen, tot turkoois en blauw, zwart;
bruine, grijze tot zelfs rode en paarse tinten.
Af en toe vinden we koperlegeringen (veelal uit een natte context) die niet of nauwelijks gecorrodeerd
zijn en hun originele glans deels behielden.
Corrosie op een koperlegering is nooit helemaal ongevaarlijk. Daarom spreken we zelfs bij een
schijnbaar stabiel object van ‘matige’ schade, omdat het risico op actieve corrosie groot blijft, vooral
in een onstabiele of te vochtige bewaaromgeving. Controle van schijnbaar stabiele objecten blijft
nodig.

<< < 54

koperlegering

A. schade aan het oppervlak

> >>

Acties
·
·
·
·
·

<< < 55

Zie preventieve conservering.
De omgeving aanpassen.
Hanteren met handschoenen.
Verpakken in zachte en inerte materialen.
Regelmatig controleren op actieve corrosie.

koperlegering

A. schade aan het oppervlak

> >>

Licht gecorrodeerde koperlegering
(uit beerput, kopersulfietlaag)

Nauwelijks gecorrodeerd object

© Ruben Willaert – foto NC

© Ruben Willaert – foto NC

<< < 56

koperlegering

A. schade aan het oppervlak

> >>

Passieve corrosie: onregelmatige, maar stabiele corrosielaag

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto NC

<< < 57

koperlegering

A. schade aan het oppervlak

> >>

A.2. Verwering beschermlaag van een behandeld object
Een object in een koperlegering wordt vaak gestabiliseerd (met een corrosieremmer) en wordt met
een beschermende vernislaag (of bij oudere ingrepen: een waslaag) verder afgeschermd van zuurstof,
water en schadelijke chemicaliën. Wanneer deze beschermlaag zelf verweert, kan dit tot nieuwe
actieve corrosie leiden.
De barstjes en openingen in een dunne vernis- of waslaag zijn veelal niet met het blote oog te zien.
Een vernislaag die geel verkleurt, is aan het verweren en kan tot nieuwe corrosie leiden. Een oude
waslaag trekt stof aan. Dat trekt op zijn beurt vocht aan en is een bron van zuren.

Acties
·
·
·
·
·

<< < 58

Zie preventieve conservering.
De omgeving aanpassen.
Hanteren met handschoenen.
Verpakken in zachte en inerte materialen.
Regelmatig controleren op actieve corrosie.

koperlegering

A. schade aan het oppervlak

> >>

Verwerende, verkleurende vernislaag

© Universiteit Gent, vakgroep Archeologie, Archeologisch
Museum – foto provincie Oost-Vlaanderen
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koperlegering

A. schade aan het oppervlak

> >>

B. Afschilfering van het oppervlak
Algemeen
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

De koperlegering is actief aan het corroderen. Elk teken van actieve corrosie aan het oppervlak is een
bewijs van actieve corrosie die zal doorgaan tot de kern.
Let op grote, ‘poederige’, helgroene tot groenblauwe kristallen. Deze corrosieproducten worden dicht
bij de metallische kern gevormd en worden vaak snel zichtbaar aan de oppervlakte in de vorm van
kraters, putjes en kleine ‘opstulpingen’. In andere gevallen verspreiden ze zich lange tijd onzichtbaar
diep in het object. De kern zal op die manier stilaan verpoederen. Of een compacte corrosielaag wordt
na verloop van tijd toch weggeduwd door de onderliggende, grote kristallen.

Oorzaken

· Elk object dat in de bodem verbleef kan schadelijke ‘koperzouten’ (vooral chloriden) bevatten.
Als daar zuurstof en vocht aan worden toegevoegd, kan het corrosieproces opnieuw starten.
· Geen enkele stabiliseringsbehandeling verwijdert voor 100% alle aanwezige chloriden. Niet alle met
een vernislaag behandelde objecten zijn gestabiliseerd. Wanneer er opnieuw zuurstof en vocht bij het
object kunnen (door openingen in de beschermlaag), kan er opnieuw corrosie ontstaan.

<< < 60

koperlegering

B. afschilfering van het oppervlak

> >>

Actieve corrosie:
licht blauwgroene losse kristallen

© NC

<< < 61

koperlegering

B. afschilfering van het oppervlak

> >>

Actieve corrosie: licht blauwgroene losse kristallen

© Service Public de Wallonie – foto NC

<< < 62

koperlegering

B. afschilfering van het oppervlak

> >>

Actieve corrosie: kleine en grotere licht blauwgroene zones

© Service Public de Wallonie – foto NC

<< < 63

koperlegering

B. afschilfering van het oppervlak

> >>

B.1. Afschilfering van de corrosielaag
Er verschijnen kopermineralen aan het oppervlak als resultaat van een actief corrosieproces. Eerst
zijn dat helgroene/groenblauwe stipjes. Dat wordt gevolgd door een grotere uitbloei van losse,
felgekleurde kristallen of kleine kraters, gevuld met dit materiaal. Het originele oppervlak wordt
doorbroken door deze putjes en kraters. Af en toe schilfert een kleine zone in zijn geheel af.
Deze vorm van actieve corrosie ontstaat in de kern van het object en kan verder evolueren in de diepte,
tot de volledige metallische kern is aangetast. Actieve corrosie die zich aan de oppervlakte uit, hoe
klein ook, moet je steeds ernstig nemen, aangezien we niet kunnen zien in welke mate het object
binnenin reeds aangetast is.

Acties
·
·
·
·

<< < 64

Een conservator-restaurator raadplegen!
De omgeving aanpassen: zie preventieve conservering koperlegeringen.
Zo weinig mogelijk hanteren.
De verpakking aanpassen door of in overleg met een conservator-restaurator.

koperlegering

B. afschilfering van het oppervlak

> >>

Actieve corrosie: oppervlak schilfert af, eronder zie je losse, licht groenblauwe kristallen

© Service Public de Wallonie – foto NC

<< < 65

koperlegering

B. afschilfering van het oppervlak

> >>

B.2. Afschilfering van de veredelings- of decoratielaag
Door corrosie van de onderliggende koperlegering gaat de hechting tussen het object en de
veredelings- of versieringslaag verloren. Dunne laagjes in edelmetalen schilferen af, inlegwerk (veelal
email) barst en komt los. Een compacte patina zal barsten en afschilferen.
Heel wat objecten in een koperlegering zijn ‘veredeld’. Hiervoor zijn verscheidene technieken
mogelijk. Eén ervan is het aanbrengen van een dunne laag in tin, zilver of goud. Een andere, veel
voorkomende decoratietechniek is het verfraaien met inlegwerk (bv. email). Wanneer de koperlegering
onder deze decoratielagen corrodeert, gaat de hechting met de decoratielaag verloren en zien we haar
afschilferen. Ook een mooie, gladde patina – vaak bij bronzen objecten – kan lange tijd standhouden
en dan plots barsten en afschilferen bij een onderliggende actieve corrosie.

Acties

·
·
·
·

<< < 66

Een conservator-restaurator raadplegen!
De omgeving aanpassen: zie preventieve conservering.
Zo weinig mogelijk hanteren.
De verpakking aanpassen door of in overleg met conservator-restaurator.

koperlegering

B. afschilfering van het oppervlak

> >>

Actieve corrosie: zilverlaagje wordt weggeduwd door
onderliggende corrosie

© Service Public de Wallonie – foto NC
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koperlegering

B. afschilfering van het oppervlak

> >>

Actieve corrosie: gladde patina schilfert af door actieve corrosie onder het oppervlak
© CReA ULB – foto NC

<< < 68

koperlegering

B. afschilfering van het oppervlak

> >>

Actieve corrosie: gladde patina schilfert af door actieve corrosie onder het oppervlak;
duidelijk zichtbare barstjes in de patina die infiltratie van zuurstof toelaten

© CReA ULB – foto NC

<< < 69

koperlegering

B. afschilfering van het oppervlak

> >>

C. Verwering tot de kern
Algemeen
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

<< < 70

De koperlegering is niet langer stabiel en verweert tot in de kern.
We zien niet alleen uitingen van corrosie aan de oppervlakte (putten en kraters), maar onder een
schijnbaar stabiele corrosielaag is mogelijk de hele kern aangetast. Zo zijn er objecten die intern
volledig ‘verpoederen’. Vaak hebben ze een stevige, ‘passieve’ corrosielaag aan de buitenzijde. Toch
kunnen chloriden zich door deze laag bewegen tot de kern van het object. Daar veroorzaken ze een
actief corrosieproces dat de hele kern kan omvormen tot losse, poederige koperzouten. Helaas is deze
vorm van corrosie niet altijd zichtbaar. Let op kleine, afgebroken randjes die wel een beeld kunnen
geven van de toestand van de binnenzijde.

koperlegering

C. verwering tot de kern

> >>

Oorzaken
· Elk object dat in de bodem verbleef, kan schadelijke ‘koperzouten’ (vooral chloriden) bevatten.
Chloriden kunnen door een zeer compacte, stabiele patina heen migreren tot de kern van het object.
Als daar voldoende zuurstof (bv. bij opdrogen na de opgraving, falen van de beschermlaag) en vocht
(te vochtig depot) aan worden toegevoegd, kan het corrosieproces opnieuw starten.
· Geen enkele stabiliseringsbehandeling (corrosieremmer) stabiliseert voor 100% alle objecten. En niet
elk met een vernislaag ‘behandeld’ object is op een correcte manier gestabiliseerd. Wanneer er
opnieuw zuurstof en vocht bij het object kunnen (door barstjes/openingen in de beschermlaag), kan er
opnieuw corrosie ontstaan.

<< < 71

koperlegering

C. verwering tot de kern

> >>

Actieve corrosie: fragmenten van een fibula zijn volledig
gemineraliseerd; er blijft geen metaal over
© GATE – foto NC
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koperlegering

C. verwering tot de kern

> >>

Actieve corrosie: gladde patina aan buitenzijde
verbergt een volledig verpoederde kern; er is geen
metaal meer te vinden, enkel losse, grote, lichtgroene
kopercorrosiekristallen
©Agentschap Onroerend Erfgoed – foto NC
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koperlegering

C. verwering tot de kern

> >>

C.1. Corrosie door het object heen
Door actieve corrosie (de snelle vorming van grote corrosiekristallen) komen niet alleen
oppervlaktelagen los, maar worden ook grote delen van de kern van het object aangetast. Dit kan snel
evolueren naar een vorm van actieve corrosie die het hele object omzet in een los ‘poeder’.

Acties

· Een conservator raadplegen! Actieve conservatie is vereist.
· Niet hanteren.

<< < 74

koperlegering

C. verwering tot de kern

> >>

Actieve corrosie: enkel grote kraters zichtbaar en
één zone die volledig afbrokkelt

© UGent, Archeologische Collectie – foto NC
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koperlegering

C. verwering tot de kern

> >>

Actieve corrosie: dunnere zones van het bijltje zijn volledig verpoederd

© Portiva – foto NC
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koperlegering

C. verwering tot de kern

> >>

Actieve corrosie: dunnere zones van het bijltje zijn volledig verpoederd

© Portiva – foto NC
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koperlegering

C. verwering tot de kern

> >>

C.2. Oude restauratie – Conservatiebehandeling
Wanneer de beschermlaag zelf verweert en zuurstof en vocht bereiken het object, kan dat object,
zeker wanneer het vroeger niet gestabiliseerd werd, tot in de kern corroderen en uit elkaar vallen. In
het verleden gebruikte waslagen kunnen stof (+ zuren) en bijgevolg vocht aantrekken en zo actieve
corrosie veroorzaken.

Acties

· Een conservator raadplegen! Actieve conservatie is vereist.
· Niet hanteren.

<< < 78

koperlegering

C. verwering tot de kern

> >>

Munt met verdonkerde waslaag en duidelijke sporen van actieve corrosie
Zijaanzicht van de ‘uitbloei’ van koperchloriden
Bovenaanzicht van de uitbloei van actieve corrosie. We zien duidelijk hoe
de lichte, blauw-groene, losse kristallen en
grijzige waslaag omhoog duwen en er doorheen kruipen
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto F. De Buyser
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koperlegering

C. verwering tot de kern
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D. Verkleuringen
Algemeen
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Archeologisch gecorrodeerde objecten in een koperlegering hebben altijd een andere kleur dan het
oorspronkelijke metaal.
Een lijm of beschermlaag kan verkleuren.
De verkleuring op zich is niet schadelijk. Toch wijst dit erop dat de lijm of vernis aan het verweren is.
Tijdens dit verweringsproces kunnen schadelijke stoffen worden afgegeven aan het object.
Zet dit verweringsproces zich voort, dan kunnen er microscheurtjes en later openingen in de
beschermlaag ontstaan, met actieve corrosie als gevolg.

Oorzaken

· Een onstabiele omgeving (schommelingen in de temperatuur en vochtigheidsgraad) en een te hoge
dosis uv-licht.
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koperlegering

D. verkleuringen
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Oude verlijming bronzen spiegel: overtollige
lijmresten en verkleuring rond de breukrand
© Universiteit Gent, vakgroep Archeologie, Archeologisch
Museum – foto provincie Oost-Vlaanderen
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koperlegering

D. verkleuringen
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D.1. Oude restauraties
Oude verlijmingen en vernislagen: deze producten verkleuren na verloop van tijd en worden vaak geel
tot bruin.
Oude aanvullingen worden mat en/of verkleuren.

Acties

· Er is geen directe actieve ingreep vereist.
· De bewaaromgeving controleren en, indien onstabiel, aanpassen.
· Het object regelmatig nakijken (op symptomen van actieve corrosie).
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D. verkleuringen
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Verkleuring vernislaag boekbeslag

© Collectie Gemeentebestuur Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen – foto L.J. Derenette
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! Preventieve conservering
Bewaaromgeving

Om kopercorrosie te vermijden bewaar je de vondsten in een zo droog mogelijke omgeving:
· Depot
Een droge micro-omgeving (zoals 100% luchtdichte doos) met vochtabsorberende silicagelkorrels.
Streefdoel: 0% RV voor onbehandelde en behandelde objecten.
· Museum
Idealiter: een luchtdichte vitrine met RV < 30%. Dit is niet altijd haalbaar: streefdoel blijft een maximale
RV van 45% voor behandelde objecten. Onbehandelde objecten vormen een risico in een dergelijke
omgeving.

Verpakking

Omgeef de objecten enkel met zuurvrije materialen (zuurvrij papier, PE-zakjes en schuim).
Een (veelal klein) object in een koperlegering wordt verpakt in een doorgeprikt PE-(minigrip)
zakje op een steun van PE-schuimfolie (of schuimplaat bij complexe of erg fragiele objecten). Het
vondstenkaartje zit in een niet-doorgeprikt PE-zakje en wordt samen met het object in een groter,
doorgeprikt zakje geplaatst. De zakjes met objecten worden neergelegd in een 100% luchtdichte
(curver)doos. Een doorgeprikt zakje met silicagelkorrels zorgt ervoor dat de kleine ruimte in de doos
droog blijft.
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koperlegering

preventieve conservering

> >>

<
<
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links: Gesloten 100% luchtdichte doos met blauwe
silicagelkorrels
© NC

rechts: Fibula in doorprikt PE-zakje op PE-schuimfolie
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

koperlegering

preventieve conservering
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! Controle
In een aangepaste, droge omgeving:
· Stabiel (een onbehandelde of geconserveerde) koperlegering:
1 keer per 6 maanden nakijken op sporen van actieve corrosie.
· Onstabiel (een onbehandelde of geconserveerde) koperlegering: lichte sporen van actieve corrosie
(kleine vlekjes):
1 keer per 3 maanden nakijken op sporen van verdere actieve corrosie.
In een niet-geacclimatiseerde omgeving:
· Stabiel (een onbehandelde of geconserveerde) koperlegering:
1 keer per 3 maanden nakijken op sporen van actieve corrosie.
· Onstabiel (een onbehandelde of geconserveerde) koperlegering: lichte sporen van actieve corrosie
(kleine vlekjes):
deze objecten onmiddellijk verpakken in een droge omgeving, en een actieve conservatiebehandeling
plannen.
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preventieve conservering
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<
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koperlegering

Objecten in doorprikte PE-zakjes op PE-schuimfolie, met
(oranje) silicagelkorrels en duidelijk instructies aan de buitenzijde
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

preventieve conservering

> >>

lood/tin

Onder de noemer ‘lood-tin’ vallen alle metalen uit lood, tin, de veel voorkomende legeringen van lood
met tin en tot slot legeringen waarvan lood of tin het hoofdbestanddeel vormen.

<< <

> >>

A. Schade aan het oppervlak
Algemeen: corrosie
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Alle objecten in lood en tin die in de bodem terechtkomen, zullen corroderen. De corrosielaag kan erg
dun en egaal of eerder volumineus zijn. Toch zijn objecten in lood en tin vaak in een betere conditie
dan de objecten in ijzer of een koperlegering.
Belangrijker om te weten is of de corrosielaag ‘passief’ of ‘actief’ is. ‘Actief’ betekent dat het
corrosieproces zich nog voortzet en zo steeds meer van het originele metaal omvormt tot corrosie.
Corrosie op lood en tin kan agressief zijn, maar reageert goed op de stabiliseringsbehandelingen. Toch
blijft het risico op actieve corrosie steeds bestaan.
Geen enkele conservatiebehandeling biedt 100% garantie op stabiliteit. Ook deze vondsten kunnen
opnieuw corroderen, vooral wanneer de beschermlaag zelf verweert.
Wanneer alles erop wijst dat de koperlegering stabiel is, blijft het risico op actieve corrosie bestaan
wanneer het object zich in een onstabiele of te vochtige omgeving bevindt.

Oorzaken

· Corrosie in een natte of te vochtige omgeving (bodem/depot)
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lood/tin

A. schade aan het oppervlak
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Passieve corrosie: egale, beschermende patina (compacte corrosielaag)
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto NC
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lood/tin

A. schade aan het oppervlak
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A.1. ‘Passieve’ corrosie
Een passieve corrosielaag op een lood-tinlegering is een dunnere laag of een dikkere corrosiekorst
die stabiel is en het metaal eronder beschermt tegen verdere corrosie. De egale, dunne laag is vaak
bruin, donkergrijs tot zwart en geeft de originele contouren mooi weer. De iets dikkere en meer grillige
corrosielagen zijn veelal bruin, beige, lichtgrijs tot wit.
Corrosie op archeologische objecten in lood en tin is nooit helemaal ongevaarlijk. Daarom spreken
we zelfs bij een schijnbaar stabiel object van ‘matige’ schade, omdat het risico op actieve corrosie
groot blijft, vooral in een onstabiele of te vochtige bewaaromgeving. Controle van schijnbaar stabiele
objecten blijft nodig.

Acties
·
·
·
·
·
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Zie preventieve conservering.
De omgeving aanpassen.
Hanteren met handschoenen.
Verpakken in zachte en inerte materialen.
Regelmatig controleren op actieve corrosie (frequentie: zie preventieve conservering).

lood/tin

A. schade aan het oppervlak

> >>

Passieve corrosie: egale, beschermende patina
(compacte corrosielaag)
© Ruben Willaert – foto NC
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lood/tin

A. schade aan het oppervlak
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Passieve corrosie (tin): egale, beschermende patina
© NC
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lood/tin

A. schade aan het oppervlak
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Passieve corrosie (tin): egale, beschermende patina (compacte corrosielaag)
© Ruben Willaert – foto NC
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lood/tin

A. schade aan het oppervlak
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A.2. Verwering van de beschermlaag van een behandeld object
Een object in lood-tin wordt vaak gestabiliseerd en afgeschermd van zuurstof, water en schadelijke
chemicaliën met een beschermende vernislaag (of bij oudere ingrepen een waslaag). Wanneer deze
beschermlaag zelf verweert, kan dit tot nieuwe actieve corrosie leiden. De barstjes en openingen
in een dunne vernis- of waslaag zijn veelal niet met het blote oog te zien. Een vernislaag die geel
verkleurt, is aan het verweren en kan nieuwe corrosie toelaten. Een oude waslaag trekt stof aan.
Dit stof trekt vocht aan en is een bron van zuren. Lood is extreem gevoelig voor organische zuren.

Acties
·
·
·
·
·
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Zie preventieve conservering.
De omgeving aanpassen.
Hanteren met handschoenen.
Verpakken in zachte en inerte materialen.
Regelmatig controleren op actieve corrosie (frequentie: zie preventieve conservering).

lood/tin

A. schade aan het oppervlak
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De vernislaag op deze vertinde fibula (koperlegering met een laagje tin) is verweerd (bruin)
© Universiteit Gent, vakgroep Archeologie, Archeologisch Museum – foto provincie Oost-Vlaanderen
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A. schade aan het oppervlak
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B. Afschilfering van het oppervlak
Algemeen
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

De lood-tinlegering is actief aan het corroderen. Elk teken van actieve corrosie aan het oppervlak is
een bewijs van corrosie die kan doorgaan tot de kern.
Op het oppervlak zie je meestal stipjes, kraters of hele zones vol losse, witte tot lichtgrijze en vaak
wasachtige kristallen. Deze corrosievorm tast het originele oppervlak van het object aan en kan
doordringen tot in de kern ervan.

Oorzaken

· Elk object dat in de bodem verbleef kan schadelijke stoffen bevatten (vooral chloriden). Voeg hier
zuurstof en vocht aan toe en het corrosieproces kan opnieuw starten. Lood is extreem gevoelig
voor organische zuren (bv. uit houten kistjes) en zal in contact met deze zuren snel actieve corrosie
ontwikkelen.
· Behandelde objecten in lood en tin blijven meestal lange tijd stabiel. Toch kan actieve corrosie
onverwacht opduiken, vooral in een onaangepaste (te vochtige en verontreinigde) omgeving.
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lood/tin

B. afschilfering van het oppervlak
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links: Actieve corrosie van het oppervlak
© Ruben Willaert – foto NC

rechts: Actieve corrosie van het
oppervlak: lichtbruine zones
© Ruben Willaert – foto NC
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lood/tin

B. afschilfering van het oppervlak
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B.1. Aantasting van de corrosielaag
Actieve corrosie op lood-tin uit zich meestal als een uitbloei van losse, bleke kristallen of kleine
kraters die gevuld zijn met dit materiaal.
Het originele oppervlak wordt aangetast door deze putjes en kraters. Je ziet nauwelijks afschilfering,
maar wel hele zones die als het ware worden ‘weggevreten’. Deze vorm van actieve corrosie kan verder
evolueren in de diepte, tot de volledige metallische kern is aangetast.

Acties
·
·
·
·
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Een conservator-restaurator raadplegen.
De omgeving aanpassen: zie preventieve conservering lood-tinlegeopsommingenring.
Zo weinig mogelijk hanteren.
De verpakking aanpassen door of in overleg met een conservator-restaurator.

lood/tin

B. afschilfering van het oppervlak
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links: Actieve corrosie van het oppervlak: metalen kern is aanwezig, maar oppervlak slaat volledig wit uit
© Agentschap Onroerend Erfgoed

rechts: Actieve corrosie van het oppervlak
© Dienst Erfgoed provincie Antwerpen – foto NC
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B. afschilfering van het oppervlak
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C. Verwering van de kern
Algemeen
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

De lood-tinlegering is niet langer stabiel en verweert tot in de kern.
We zien niet alleen uitingen van corrosie aan de oppervlakte (barsten, putten en kraters): de hele kern
is mogelijk aangetast.
Meestal is er bij archeologische lood-tinlegeringen nog een metallische kern aanwezig. In ernstiger
gevallen is het volledige object aangetast. Sterk gecorrodeerd lood-tin verliest zijn originele contouren,
terwijl die bij ijzer en vooral bij koperlegeringen vaak duidelijk bewaard blijven in de corrosielagen.

Oorzaken

· Elk object dat in de bodem verbleef kan schadelijke stoffen bevatten (vooral chloriden). Chloriden
kunnen door een zeer compacte, stabiele en beschermende corrosielaag heen migreren tot in de kern
van het object. Voeg daar voldoende zuurstof (bv. bij het opdrogen na de opgraving of door het falen
van de beschermlaag) en vocht (bv. een te vochtig depot) aan toe en het corrosieproces kan opnieuw
starten.
· Geen enkele stabiliseringsbehandeling biedt 100% garantie. Wanneer er opnieuw zuurstof en vocht bij
het object kunnen (door barstjes/openingen in de beschermlaag), kan er opnieuw corrosie ontstaan.
Een niet-zuurvrije depotomgeving kan snel lood-tincorrosie opwekken.
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lood/tin

C. verwering tot de kern
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Actieve corrosie tot de kern met detail
© Ruben Willaert – foto NC
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lood/tin

C. verwering tot de kern
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C.1. Corrosie door het object heen
Door actieve corrosie (de snelle vorming van grote corrosiekristallen) ontstaan er putten en kraters of
hele zones die zijn bedekt met witgrijze, losse of wasachtige kristallen. De corrosie veroorzaakt diepe
kraters of dringt over een grotere zone geleidelijk dieper het object binnen.
Dit kan evolueren naar een vorm van actieve corrosie die het hele object omzet in een vormeloze
massa.

Acties

· Een conservator raadplegen! Actieve conservatie is vereist.
· Niet hanteren.
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lood/tin

C. verwering tot de kern
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Actieve corrosie doorheen het object (pateen):
sommige delen brokkelen af.
Ooit een kelk, nu een vormeloze massa

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto NC
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C. verwering tot de kern
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C.2. Oude restauraties – Conserveringsbehandeling
Wanneer de beschermlaag zelf verweert en zuurstof en vocht bereiken het object, kan dat tot in de
kern corroderen en uit elkaar vallen. In het verleden gebruikte waslagen kunnen stof (en zuren) en
bijgevolg vocht aantrekken. Zo veroorzaken ze actieve corrosie.

Acties

· Een conservator raadplegen. Actieve conservatie is vereist.
· Niet hanteren.
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C. verwering tot de kern
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De verweerde en vergeelde vernislaag op deze vertinde fibula kan het dunne laagje
tin niet langer beschermen tegen corrosie
© Universiteit Gent, vakgroep Archeologie, Archeologisch Museum – foto provincie Oost-Vlaanderen
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D. Verkleuringen
Algemeen
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Gecorrodeerde archeologische objecten in een lood-tinlegering hebben altijd een andere kleur dan het
oorspronkelijke metaal.
Lijm of een beschermlaag kunnen verkleuren.
De verkleuring op zich is niet schadelijk. Toch wijst dit erop dat de lijm of vernis aan het verweren is.
Tijdens dit verweringsproces kunnen schadelijke stoffen worden afgegeven aan het object.
Zet dit verweringsproces zich voort, dan kunnen in de beschermlaag microscheurtjes en openingen
ontstaan, met actieve corrosie als gevolg.

Oorzaken

· Een onstabiele omgeving (schommelingen in de temperatuur en vochtigheidsgraad) en een te hoge
dosis uv-licht.
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Verkleuring van de vernislaag

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto NC
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D. verkleuringen
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D.1. Oude restauraties
Oude verlijmingen en vernislagen: deze producten verkleuren na verloop van tijd en worden vaak geel
tot bruin.
Oude aanvullingen worden mat en/of verkleuren.

Acties

· Er is geen directe actieve ingreep vereist.
· De bewaaromgeving controleren en, indien onstabiel, aanpassen.
· Het object regelmatig nakijken op symptomen van actieve corrosie.
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D. verkleuringen
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Loden object met een oude, bruine verlijming

© 't Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst
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D. verkleuringen
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! Preventieve conservering
Bewaaromgeving

Om lood-tincorrosie te vermijden bewaren we de vondsten in een zo droog mogelijke omgeving:
· Depot
Een droge micro-omgeving, zoals een 100% luchtdichte doos, met vochtabsorberende silicagelkorrels.
Streefdoel: 0% RV voor onbehandelde en behandelde objecten.
· Museum
Idealiter: luchtdichte vitrines met RV < 30%. Dit is niet altijd haalbaar: streefdoel blijft een maximale RV
van 45% voor behandelde objecten. Onbehandelde objecten vormen in een dergelijke omgeving een
risico.

Verpakking

De objecten enkel omgeven met zuurvrije materialen (zuurvrij papier, PE-zakjes en schuim). Deze
materialen (vooral lood) zijn extreem gevoelig voor organische zuren.
Een (veelal klein) object in een lood-tinlegering verpak je in een doorgeprikt PE-(minigrip)zakje
op een steun van PE-schuimfolie (of een schuimplaat bij complexe of erg fragiele objecten. Het
vondstenkaartje zit in een niet-doorgeprikt PE-zakje en wordt samen met het object in een groter,
doorgeprikt zakje geplaatst. De zakjes met objecten leg je in een 100% luchtdichte (curver)doos. Een
doorgeprikt zakje met silicagelkorrels zorgt ervoor dat de kleine ruimte in de doos droog blijft.
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lood/tin

preventieve conservering

> >>

Een loden object verpakt in een doorprikt PE-zakje, op een laag PE-schuimfolie.
Het label is apart verpakt in een gesloten PE-zakje en bijgevoegd. Dit zakje kan samen
met andere vondsten in een luchtdichte doos met silicagelkorrels verpakt worden.

<

© foto NC
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! Controle
In een aangepaste, droge omgeving
· Stabiel (onbehandelde of geconserveerde lood-tinlegering):
1 keer per jaar nakijken op sporen van actieve corrosie.
· Onstabiel (onbehandelde of geconserveerde lood-tinlegering), met lichte sporen van actieve corrosie
(kleine vlekjes):
1 keer per 3 maanden nakijken op sporen van verdere actieve corrosie.
In een niet-geacclimatiseerde omgeving
· Stabiel (onbehandelde of geconserveerde lood-tinlegering):
1 keer per 3 maanden nakijken op sporen van actieve corrosie.
· Onstabiel (onbehandelde of geconserveerde lood-tinlegering), met lichte sporen van actieve corrosie
(kleine vlekjes):
de objecten onmiddellijk verpakken in een droge omgeving. Plan een actieve conservatiebehandeling.

<< < 113
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preventieve conservering
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Loden objecten, verpakt in een sigarenkistje
en zuurhoudend papier. Lood is zeer gevoelig
aan organische zuren!.

=

© foto NC
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preventieve conservering
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zilver

In dit hoofdstuk bespreken we objecten die volledig bestaan uit zilver of een zilverlegering (met
vaak een hoog kopergehalte). ‘Verzilverde’ objecten worden vooral besproken in het hoofdstuk
‘Koperlegeringen’.
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A. Schade aan het oppervlak
Algemeen: corrosie
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Alle objecten in zilver die in de bodem terechtkomen, zullen corroderen. De corrosielaag kan erg dun
en egaal zijn – dat is zeldzaam – of eerder volumineus. Door het veelal grote gehalte aan koper in de
legering zijn zilveren objecten vaak bedekt met een groene laag ‘kopercorrosie’.
Belangrijker om te weten is of de corrosielaag ‘passief’ of ‘actief’ is. Actief betekent dat het
corrosieproces zich voortzet en zo steeds meer van het originele metaal omvormt tot corrosie.
Corrosie op zilver kan agressief zijn, maar reageert goed op de stabiliseringsbehandelingen. Toch blijft
het risico op actieve corrosie steeds bestaan.
Geen enkele conservatiebehandeling biedt 100% garantie op stabiliteit. Ook deze vondsten kunnen
opnieuw corroderen, vooral wanneer de beschermlaag zelf verweert.
Wanneer alles erop wijst dat de zilverlegering stabiel is, blijft het risico op actieve corrosie bestaan
wanneer het object zich in een onstabiele of te vochtige omgeving bevindt.

Oorzaken

· Corrosie in een natte of te vochtige omgeving (bodem/depot).
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A. schade aan het oppervlak
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links: Zeer lichte verdonkering van het oppervlak:
lichte passieve corrosie

© Ruben Willaert – foto NC

rechts: Donkergrijze, egale, beschermende patina
(compacte corrosielaag): het zilver is ‘aangelopen’

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto NC
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A.1. ‘Passieve’ corrosie
Een passieve corrosielaag op zilver is een dunnere of dikkere stabiele laag die het metaal eronder
beschermt tegen verdere corrosie. Een egale, dunne laag is meestal donkergrijs tot zwart en wordt
vaak omschreven als ‘het aanlopen van zilver’. De meer volumineuze corrosielagen zijn veelal bruin,
beige en lichtgrijs tot wit of zelfs licht rozig. Zo’n passieve zwarte (zilversulfide)laag die zich in een
depot of museale omgeving snel ontwikkelt, mag dan esthetisch storend zijn, maar ze vormt een
goede bescherming tegen verdere (actieve) corrosie.
Corrosie op archeologisch zilver is nooit helemaal ongevaarlijk. Ook de zwarte sulfidelaag kan verder
evolueren tot actieve corrosie en gaan afschilferen. Daarom spreken we zelfs bij een schijnbaar stabiel
object van ‘matige’ schade omdat het risico op actieve corrosie groot blijft, vooral in een onstabiele of
te vochtige bewaaromgeving. Controle van schijnbaar stabiele objecten blijft nodig.

Acties
·
·
·
·
·
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Zie preventieve conservering.
De omgeving aanpassen.
Hanteren met handschoenen.
Verpakken in zachte en inerte materialen.
Regelmatig controleren op actieve corrosie. Frequentie: zie preventieve conservering.

zilver

A. schade aan het oppervlak
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links: Passieve corrosielaag (zilver- en kopercorrosie)

© Ruben Willaert – foto NC

rechts: Passieve corrosielaag (voornamelijk
kopercorrosie)
© Service Public de Wallonie – foto NC
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A2. Verwering van de beschermlaag van een behandeld object
Een object in zilver wordt vaak gestabiliseerd en met een beschermende vernislaag afgeschermd van
zuurstof, water en schadelijke chemicaliën.
Wanneer deze beschermlaag zelf verweert, kan dit tot nieuwe actieve corrosie leiden. De barstjes en
openingen in een dunne vernislaag zijn veelal niet met het blote oog te zien. Een vernislaag die geel
verkleurt, is aan het verweren en kan tot nieuwe corrosie leiden.

Acties
·
·
·
·
·

<< < 120

Zie preventieve conservering.
De omgeving aanpassen.
Hanteren met handschoenen.
Verpakken in zachte en inerte materialen.
Regelmatig controleren op actieve corrosie. Frequentie: zie preventieve conservering.

zilver

A. schade aan het oppervlak

> >>

Deels verwijderde, oude, vergeelde, ongeschikte vernislaag

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto NC
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zilver

A. schade aan het oppervlak

> >>

B. Afschilfering van het oppervlak
Algemeen
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het object in zilver is actief aan het corroderen. Elk teken van actieve corrosie aan het oppervlak is een
bewijs van actieve corrosie die kan doorgaan tot in de kern.
Op het oppervlak zie je meestal stipjes, kraters of hele zones vol losse, witte tot lichtgrijze en vaak
wasachtige kristallen. Deze corrosievorm kan erg volumineuze vormen aannemen en verder evolueren
tot in de kern van het object.
Wanneer het object een hoog kopergehalte bevat, kunnen zich aan de oppervlakte typische uitingen
van kopercorrosie manifesteren. Zie hiervoor het hoofdstuk over ‘Koperlegeringen’.

Oorzaken

· Elk object dat in de bodem verbleef kan schadelijke stoffen (vooral chloriden) bevatten. Als daar
zuurstof en vocht aan worden toegevoegd, kan het corrosieproces opnieuw starten.
· Behandelde objecten in zilver blijven meestal lange tijd stabiel. Ze kunnen snel ‘aanlopen’ (zwart worden
door de vorming van zilversulfide), wat een beschermende corrosiefilm oplevert. Toch kan ook hier actieve
corrosie onverwacht opduiken, vooral in een onaangepaste (te vochtige en verontreinigde) omgeving.

<< < 122

zilver

B. afschilfering van het oppervlak

> >>

links: Corrosie van een zilveren pincet: zwarte en grijze (oppervlakkige) corrosie
© Service Public de Wallonie – foto NC

rechts: Micro-opname van een deels gereinigd zilveren object: de wasachtige
lichtgrijze corrosie verbergt hier een goed bewaard oppervlak
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto NC
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zilver

B. afschilfering van het oppervlak

> >>

B.1. Aantasting van het oppervlak
Actieve corrosie op zilver uit zich meestal als een plaatselijke of algemene uitbloei van losse, bleke
kristallen in een veelal wasachtige laag.
Het originele oppervlak wordt door deze vorm van corrosie aangetast, maar kan desondanks bewaard
blijven onder de corrosielaag. Je ziet geen afschilfering, maar wel hele zones die als het ware worden
‘weggevreten’.
Deze vorm van actieve corrosie kan na verloop van tijd verder evolueren in de diepte, tot de volledige
metallische kern is aangetast.
Wanneer het object een hoog kopergehalte bevat, kunnen zich aan de oppervlakte typische uitingen
van kopercorrosie manifesteren. Zie hiervoor het hoofdstuk over ‘Koperlegeringen’.
Het volledige oppervlak kan bedekt raken met groene kopercorrosie, zodat je niet of nog nauwelijks
kunt zien dat het om een zilveren object gaat. Dit komt voornamelijk voor bij munten.

Acties
·
·
·
·

<< < 124

Een conservator-restaurator raadplegen.
De omgeving aanpassen: zie preventieve conservering koperlegeringen.
zo weinig mogelijk hanteren.
De verpakking aanpassen door of in overleg met een conservator-restaurator.

zilver

B. afschilfering van het oppervlak

> >>

Het object in zilver is actief aan het corroderen
© Service Public de Wallonie – foto NC (links)
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto NC (rechts)
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zilver

B. afschilfering van het oppervlak

> >>

B.2. Afschilfering van de decoratielaag
Door de corrosie van het onderliggende zilver gaat de hechting tussen het object en zijn
versieringslaag (bv. een goudlaagje) verloren.

Acties
·
·
·
·

<< < 126

Een conservator-restaurator raadplegen.
De omgeving aanpassen: zie preventieve conservering zilver.
Zo weinig mogelijk hanteren.
De verpakking aanpassen door of in overleg met een conservator-restaurator.

zilver

B. afschilfering van het oppervlak

> >>

Door corrosie van het zilver is de hechting met de goudlaag verzwakt:
het goud is deels bewaard, deels verdwenen in de bodem met detail
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen
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zilver

B. afschilfering van het oppervlak

> >>

C. Verwering van de kern
Algemeen
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het zilver is niet langer stabiel en verweert tot in de kern.
Je ziet niet alleen uitingen van corrosie aan de oppervlakte (putten en kraters, wasachtige zones),
maar de hele kern wordt aangetast.
Meestal is er bij archeologisch zilver nog een metallische kern aanwezig en is de originele vorm
onder corrosielagen terug te vinden. In ernstiger gevallen is het volledige object aangetast. Zeer sterk
gecorrodeerd zilver verliest uiteindelijk zijn originele contouren.

Oorzaken

· Elk object dat in de bodem verbleef, kan schadelijke stoffen (vooral chloriden) bevatten. Chloriden
kunnen door een zeer compacte, stabiele beschermende corrosielaag heen migreren tot de kern van
het object. Als daar voldoende zuurstof (bv. bij het opdrogen na de opgraving of door het falen van de
beschermlaag) en vocht (een te vochtig depot) aan worden toegevoegd, kan het corrosieproces
opnieuw starten.
· Geen enkele stabiliseringsbehandeling stabiliseert voor 100% alle objecten. Wanneer er opnieuw
zuurstof en vocht bij het object kunnen (door barstjes/openingen in de beschermlaag), kan er opnieuw
corrosie ontstaan. Een niet-zuurvrije depotomgeving kan zilvercorrosie opwekken.

<< < 128

zilver

C. verwering tot de kern

> >>

Door actieve corrosie van het zilver is het hele object aangetast tot in de kern;
verder zie je beperkte kopercorrosie en een goudlaag die grotendeels verdwenen is
© Agentschap Onroerend Erfgoed

<< < 129

zilver

C. verwering tot de kern

> >>

C.1. Corrosie door het object heen
Door actieve corrosie (de snelle vorming van veelal wasachtige corrosiekristallen) ontstaan putten en
kraters of zelfs hele zones die bedekt zijn met een witgrijze, zwarte en soms zelfs rozige laag.
De corrosieproducten veroorzaken diepe kraters of dringen over een grotere zone geleidelijk aan
dieper binnen in het object. Dit kan evolueren naar een vorm van actieve corrosie die het hele object
omzet in een vormeloze massa of die barsten en breuken veroorzaakt.

Acties

· Een conservator raadplegen! Actieve conservatie is vereist.
· niet hanteren.

<< < 130

zilver

C. verwering tot de kern

> >>

Object na behandeling (na volledige
consolidatie van de zilvercorrosie)
Door actieve corrosie van het zilver is
het hele object aangetast tot in de kern.
We zien grijze tot rozige vormen van
corrosie met sporen van een goudlaagje en
inlegwerk
© Agentschap Onroerend Erfgoed

We zien nog sporen van een laagje kopercorrosie op deze zilveren gesp. Onder die
laag een mooi afgelijnd zilveren oppervlak dat helaas barst en afschilfert. Daar
onder een lichtgrijze kern van sterk gecorrodeerd zilver.

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto NC
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zilver

C. verwering tot de kern

> >>

C.2. Oude restauratie – conservatiebehandeling
Wanneer de beschermlaag zelf verweert en zuurstof en vocht bereiken het object, kan dat tot in de
kern corroderen en uit elkaar vallen. In het verleden gebruikte waslagen kunnen stof (+ zuren) en
bijgevolg vocht aantrekken en zo actieve corrosie veroorzaken.

Acties

· Een conservator raadplegen! Actieve conservatie is vereist.
· Niet hanteren.

<< < 132

zilver

C. verwering tot de kern

> >>

Vergelende vernislaag op zeer sterk gecorrodeerd zilveren object

© Universiteit Gent, vakgroep Archeologie, Archeologisch Museum – foto provincie Oost-Vlaanderen
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zilver

C. verwering tot de kern

> >>

D. Verkleuringen
Algemeen
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Archeologisch gecorrodeerde objecten in zilver hebben altijd een andere kleur dan het oorspronkelijke
metaal.
Een lijm of beschermlaag kan verkleuren.
De verkleuring van conservatiematerialen op zich is niet erg schadelijk. Toch wijst dit erop dat de lijm
of vernis aan het verweren is. Tijdens dit verweringsproces kunnen op termijn schadelijke stoffen
worden afgegeven aan het object.
Zet dit verweringsproces zich voort, dan kunnen er microscheurtjes en later openingen in de
beschermlaag ontstaan. Dan valt de beschermende functie van deze laag weg, met mogelijke
hernieuwde corrosie als gevolg.

Oorzaken

· Een onstabiele omgeving (schommelingen in de temperatuur en vochtigheidsgraad) en een te hoge
dosis uv-licht.

<< < 134

zilver

D. verkleuringen

> >>

Zwart aangelopen zilveren munt

© Dienst Cultuur provincie Oost-Vlaanderen
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zilver

D. verkleuringen

> >>

D.1. Oude restauraties
Oude verlijmingen en vernislagen: deze producten verkleuren na verloop van tijd en worden vaak geel
tot bruin.
Oude aanvullingen worden mat en/of verkleuren.

Acties

· Er is geen directe actieve ingreep vereist.
· De bewaaromgeving controleren en, indien onstabiel, aanpassen.
· Het object regelmatig nakijken (op symptomen van actieve corrosie).

<< < 136

zilver

D. verkleuringen

> >>

Verkleurde vernislaag – deels gereinigd
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto NC
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zilver

D. verkleuringen

> >>

! Preventieve conservering
Bewaaromgeving

Om zilvercorrosie te vermijden bewaar je deze vondsten in een zo droog mogelijke omgeving:
· Depot
Een droge micro-omgeving (zoals een 100% luchtdichte doos) met vochtabsorberende silicagelkorrels.
Streefdoel: 0% RV voor onbehandelde en behandelde objecten.
Zilver zonder beschermlaag zal snel ‘aanlopen’ door de vorming van zilversulfide (<
luchtverontreiniging). Waar ze niet storend is, wordt deze zwarte laag het best ongemoeid gelaten,
aangezien ze een goede bescherming vormt tegen verdere corrosie.
· Museum
Idealiter: een luchtdichte vitrine met RV < 30%. Dit is niet altijd haalbaar: streefdoel blijft een maximale
RV van 45% voor behandelde objecten. Onbehandelde objecten vormen een risico in een dergelijke
omgeving. Om het aanlopen van zilver te vermijden is het belangrijk de lucht in de vitrine te zuiveren
van pollutie.

<< < 138

zilver

preventieve conservering

> >>

<

Vergulde, zilveren gespen verpakt in een
inert kunststof doosje, op een steunvorm van PEschuimplaat waarin de vorm van
de gespen is uitgesneden

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

<< < 139

zilver

preventieve conservering

> >>

Verpakking

Omgeef de objecten enkel met zuurvrije materialen (zuurvrij papier, PE-zakjes en schuim).
Een (veelal klein) object in zilver verpak je in een doorgeprikt PE-(minigrip)zakje of een kunststoffen
doosje, op een steun van PE-schuimfolie of schuimplaat. Vaak gaat het over eerder bijzondere
vondsten. Je snijdt de vorm van het object uit in de PE-schuimplaat en verpakt het geheel in een klein
doosje. Het vondstenkaartje zit in een niet-doorgeprikt PE-zakje en wordt bij het object geplaatst. De
zakjes of doosjes met objecten leg je in een 100% luchtdichte (curver)doos. Een doorgeprikt zakje met
silicagelkorrels zorgt ervoor dat de kleine ruimte in de doos droog blijft.

<< < 140

zilver

preventieve conservering

> >>

! Controle
In een aangepaste, droge omgeving
· Stabiel (onbehandeld of geconserveerd zilver):
1 keer per jaar nakijken op sporen van actieve corrosie.
· Onstabiel (onbehandeld of geconserveerd zilver): lichte sporen van actieve corrosie (kleine vlekjes,
putjes, afschilfering van de zwarte laag):
1 keer per 3 maanden nakijken op sporen van verdere actieve corrosie.
In een niet-geacclimatiseerde omgeving
· Stabiel (onbehandeld of geconserveerd zilver):
1 keer per 6 maanden nakijken op sporen van actieve corrosie.
· Onstabiel (onbehandeld of geconserveerd zilver): lichte sporen van actieve corrosie (kleine vlekjes,
putjes):
deze objecten onmiddellijk verpakken in een droge omgeving en een actieve
conserveringsbehandeling plannen.

<< < 141

zilver

preventieve conservering

> >>

goud

Hier bespreken we objecten die volledig uit goud of een goudlegering (met goud als
hoofdbestanddeel) bestaan. Voor ‘vergulde’ objecten, zie p. 58 in het hoofdstuk ‘Koperlegeringen’, en
p. 120 in het hoofdstuk ‘Zilver’.

<< < 142

> >>

A. Schade aan het oppervlak
Algemeen
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Zuiver goud corrodeert niet. Maar niet alle goud dat we in de bodem terugvinden, bestaat uit zuiver
goud. In de legering vinden we vaak zilver, koper en ijzer terug. Door de corrosie van deze materialen
verdwijnen ze vaak uit het object: het goud ziet er ongehavend uit, maar is toch iets brozer dan het
oorspronkelijk was.
Van passieve of actieve corrosie van het goud zelf is hier geen sprake.

Oorzaken

· Corrosie van andere metalen in de legering, in een natte of te vochtige omgeving (bodem/depot).

<< < 143

goud

A. schade aan het oppervlak

> >>

A.1. ‘Passieve’ corrosie
De corrosie van de gelegeerde metalen (koper, ijzer, zilver enz.) kan een dun corrosielaagje op het
goud veroorzaken. Het goud lijkt ‘verkleurd’ of vlekkerig en het is iets brozer dan voorheen. De
verkleuring op zich is niet erg schadelijk. Het goud wordt enkel wat dof of verkleurt licht.

Acties

· De omgeving aanpassen: zie preventieve conservering.
· Hanteren met handschoenen.
· Verpakken in zachte en inerte materialen.

<< < 144

goud

A. schade aan het oppervlak

> >>

De ‘vlek’ in het aangezicht wijst op
corrosie van een ander metaal in de legering

© Agentschap Onroerend Erfgoed

<< < 145

goud

A. schade aan het oppervlak

> >>

Tijdens het vrijmaken van een
bloklichting, komen gouden
munten nagenoeg ongehavend
te voorschijn

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto NC
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goud

A. schade aan het oppervlak

> >>

B. Aantasting van het oppervlak
Algemeen
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Goud is een erg zacht metaal dat gemakkelijk bekrast raakt.

Oorzaken

· het onzorgvuldig hanteren en verpakken van een gouden object.

B.1. Aantasting van het oppervlak
Acties

· Hanteren met handschoenen.
· Verpakken in zachte en inerte materialen.

<< < 147

goud

B. aantasting van het oppervlak

> >>

Deze munt vertoont
duidelijke krassen

© Directie Cultuur provincie
Oost-Vlaanderen
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goud

B. aantasting van het oppervlak

> >>

C. Verwering tot de kern: barsten en breuken
Algemeen: corrosie
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Van actieve corrosie van het goud zelf is geen sprake. Goud kan wel erg broos worden, zodat het toch
barst en breekt.
Vergulde objecten bespreken we elders, maar ook een ‘vol’ gouden object kan erg dun zijn uitgevoerd.
Een dun of ‘fijn’ object in goud kan door het wegcorroderen van de gelegeerde metalen in de bodem
erg broos worden. Dan kunnen er barsten en breuken ontstaan die het object destabiliseren.

Oorzaken

· De corrosie van andere metalen in de legering (tijdens de begraving);
· Het incorrect hanteren en verpakken van erg fragiele gouden vondsten.

<< < 149

goud

C. verwering tot de kern

> >>

C.1. Barsten en breuken
Acties

· De omgeving aanpassen: zie preventieve conservering.
· Voorzichtig hanteren met handschoenen.
· Verpakken in zachte en inerte materialen.

<< < 150

goud

C. verwering tot de kern

> >>

Gouden gesp: zeer dunne uitvoering op
onderplaat in koperlegering.
Hierna details
van een beschadigde zone

© Studiebureau Archeologie – foto NC
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goud

C. verwering tot de kern

> >>

Gouden gesp: zeer dunne uitvoering op
onderplaat in koperlegering.
Details van een beschadigde zone

© Studiebureau Archeologie – foto NC
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goud

C. verwering tot de kern

> >>

D. Verkleuringen
Lijm of een beschermlaag op een gouden object kan verkleuren.
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Lijm of een vernislaag kan vergelen. Dit wijst erop dat de lijm of vernis aan het verweren is. Tijdens dit
verweringsproces kunnen op termijn schadelijke stoffen worden afgegeven aan het object. Dat kan
corrosie van de gelegeerde metalen bevorderen.

Oorzaken

· Een onstabiele omgeving (schommelingen in temperatuur en vochtigheidsgraad) en een te hoge dosis uv-licht;
· De corrosie van andere metalen in de legering, in een natte of te vochtige omgeving (bodem/depot).

<< < 153

goud

D. verkleuringen

> >>

D.1. Oude restauraties
Oude verlijmingen en vernislagen: deze producten verkleuren na verloop van tijd en worden vaak geel
tot bruin.

Acties

· Er is geen directe actieve ingreep vereist.
· De bewaaromgeving controleren en indien nodig aanpassen (aandacht voor uv-licht).

Passieve corrosie: zie hoofdstuk A. Schade aan het oppervlak.

<< < 154

goud

D. verkleuringen

> >>

Gouden gesp met lichte verkleuringen
© Agentschap Onroerend Erfgoed
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goud

D. verkleuringen

> >>

Detail gouden gesp met lichte (rozige) verkleuringen

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto NC
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goud

D. verkleuringen

> >>

! Preventieve conservering
Bewaaromgeving

Ook gouden objecten worden het best droog bewaard, maar hier ligt de nadruk vooral op het gebruik
van inerte en zachte materialen.

Verpakking

Een (veelal klein) object in goud verpak je in een doorgeprikt PE-minigripzakje of een kunststoffen
doosje, op een steun van PE-schuimfolie of -schuimplaat. Vaak gaat het over eerder bijzondere
vondsten en wordt de vorm van het object uitgesneden in de PE-schuimplaat. Het geheel wordt verpakt
in een klein doosje. Het vondstenkaartje zit in een niet-doorgeprikt PE-zakje en plaats je bij het object.
De zakjes of doosjes met objecten leg je in een 100% luchtdichte (curver)doos. Een doorgeprikt zakje
met silicagelkorrels zorgt ervoor dat de kleine ruimte in de doos droog blijft.

<< < 157

goud

preventieve conservering

> >>

<

Een gouden munt, verpakt in een
doorprikt PE-zakje, op een laag PEschuimfolie.
Label is apart verpakt in gesloten
PE-zakje en bijgevoegd. Dit zakje
kan samen met andere in een
luchtdichte doos met silicagelkorrels
verpakt worden.
© Directie Cultuur provincie Oost-Vlaanderen

<< < 158

goud

preventieve conservering

> >>

! Controle
In een aangepaste, droge omgeving
· Stabiel goud:
1 keer per jaar nakijken op sporen van verkleuring en/of kleine barstjes.
In een niet-geacclimatiseerde omgeving
· Stabiel goud:
1 keer per 6 maanden nakijken op sporen van verkleuring en/of kleine barstjes.

<< < 159

goud

preventieve conservering

> >>

glas
Glas wordt omschreven als een onderkoelde vloeistof en bestaat voornamelijk uit silica, met
toevoeging van andere materialen, zoals kalk, natron, potas, lood, kleurstoffen enz. Het is een
hard, homogeen materiaal dat bewerkt kan worden als een stroperige vloeistof, tot het de meest
uiteenlopende vormen aanneemt: van ondoorzichtig en robuust tot flinterdun en ‘kristal’helder.
Glas is een prachtig materiaal dat helaas na verloop van tijd wordt aangetast en ‘corrodeert’.
Glas is niet poreus. De verwering van glas is vooral afhankelijk van de samenstelling en de omgeving
(bodem) waarin het bewaard is.

<< < 160

> >>

A. Schade aan het oppervlak
Algemeen
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het glas is niet langer doorschijnend. Het is aangetast, maar de schade is stabiel en het object
verweert niet verder in zijn huidige bewaaromgeving.
De hechting tussen het gecorrodeerde oppervlak en de kern van het glas is goed. Het oppervlak
schilfert niet af bij het correct hanteren (met handschoenen). Er zijn geen losse schilfers te vinden bij
het glas.
Bij eventuele putcorrosie neemt het aantal putjes niet toe na verloop van tijd (driemaandelijkse
controle).

Oorzaken

· Corrosie in een natte of te vochtige omgeving (bodem/depot).

<< < 161

glas

A. schade aan het oppervlak >

>>

links: Lichte irisatie: stabiele, dunne irisatielaag op oorspronkelijk
kleurloos glas
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

rechts: Duidelijke irisatielaag (stabiel) op oorspronkelijk kleurloos glas
© Directie Cultuur provincie Oost-Vlaanderen
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glas

A. schade aan het oppervlak >

>>

A.1. Irisatie
Glascorrosie uit zich hier als een ondoorzichtige laag die door de breking van het licht verschillende
kleuren krijgt. Dit varieert van een effen kleur tot een ‘olie-op-water’-effect met een veelkleurige glans.

Acties
·
·
·
·

<< < 163

De omgeving aanpassen: zie preventieve conservering.
Driemaandelijkse controleren op bijkomende putcorrosie of afschilfering van de irisatielaag.
Hanteren met handschoenen.
Verpakken in zachte en inerte materialen.

glas

A. schade aan het oppervlak >

>>

links: Duidelijke irisatielaag (stabiel) op oorspronkelijk kleurloos glas
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto NC

rechts: Sterke, veelkleurige irisatie (stabiel) op oorspronkelijk groen glas
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen
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glas

A. schade aan het oppervlak >

>>

A.2. Mattering
Glascorrosie uit zich hier als een doffe, matte laag (vaak wit tot lichtbruin).

Acties

· De omgeving aanpassen: zie preventieve conservering.
· Hanteren met handschoenen.
· Verpakken in zachte en inerte materialen.

<< < 165

glas

A. schade aan het oppervlak >

>>

Mattering: stabiele, dunne, matte corrosielaag op oorspronkelijk kleurloos glas
© Nicole Minten
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glas

A. schade aan het oppervlak >

>>

Mattering: stabiele, erg matte corrosielaag op
oorspronkelijk lichtblauw glas

© Stad Antwerpen dienst Archeologie – foto NC

<< < 167

glas

A. schade aan het oppervlak >

>>

Mattering: stabiele, matte corrosielaag op
oorspronkelijk kleurloos glas
© Julie Lambrechts

<< < 168

glas

A. schade aan het oppervlak >

>>

A.3. Korstvorming
Door glascorrosie en de uitwisseling van bestanddelen tussen de bodem en het glas heeft zich een
dikke, vaak bruinachtige laag gevormd.

Acties

· De omgeving aanpassen: zie preventieve conservering glas.
· Hanteren met handschoenen.
· Verpakken in zachte en inerte materialen.

<< < 169

glas

A. schade aan het oppervlak >

>>

Korstvorming: stabiele, erg
matte en bruine corrosielaag op
oorspronkelijk lichtgroen glas

© Stad Antwerpen dienst Archeologie – foto NC

<< < 170

glas

A. schade aan het oppervlak >

>>

A.4. Putcorrosie
Door glascorrosie zijn kleine putjes ontstaan. Ze hebben dezelfde kleur als het omliggende glas of
vallen net op door hun andere kleur (vaak bruin tot zwart).

Acties

· De omgeving aanpassen: zie preventieve conservering glas.
· Hanteren met handschoenen.
· Verpakken in zachte en inerte materialen.

<< < 171

glas

A. schade aan het oppervlak >

>>

Putcorrosie: hier stabiel na de opgraving met detail
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

<< < 172

glas

A. schade aan het oppervlak >

>>

B. Afschilfering van het oppervlak
Algemeen
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het glas is niet langer stabiel.
De hechting tussen het gecorrodeerde oppervlak en de kern van het glas is niet goed. Het oppervlak
schilfert af, ook bij het correct hanteren (met handschoenen). Er zijn losse schilfers te vinden bij het
glas.

Oorzaken

· Een te snelle droging van het glasoppervlak na de opgraving;
· Actieve glascorrosie in een onstabiele (depot)omgeving.

<< < 173

glas

B. afschilfering van het oppervlak >

>>

De dunne corrosielaag komt los en schilfert af

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

<< < 174

glas

B. afschilfering van het oppervlak >

>>

B.1. Afschilfering van het glasoppervlak
De corrosielaag of verweringslaag op glas (mat, iriserend, korst, …) komt los van het onderliggende
glas en schilfert af.

Acties
·
·
·
·

<< < 175

Een conservator-restaurator raadplegen!
De omgeving aanpassen: zie preventieve conservering glas.
Niet hanteren.
De verpakking (laten) aan passen door of in overleg met conservator-restaurator.

glas

B. afschilfering van het oppervlak >

>>

links: Corrosielaag komt los en schilfert af

© Stad Antwerpen dienst Archeologie – foto NC

rechts: Dikke verweringslaag komt los en schilfert af
© Nicole Minten

<< < 176

glas

B. afschilfering van het oppervlak >

>>

B.2. Afschilfering van de decoratielaag
Door glascorrosie en verwering van de decoratielaag zelf verdwijnt die.
Een decoratief reliëf in het oppervlak kan vervlakken of volledig verdwijnen. Decoratielagen in email,
glasverven, vergulding, … komen los en schilferen af.

Acties

· Een conservator-restaurator raadplegen!
· De omgeving aanpassen: zie preventieve conservering glas.
· Niet hanteren.
· De verpakking (laten) aanpassen door of in overleg met een conservator-restaurator.

<< < 177

glas

B. afschilfering van het oppervlak >

>>

Corrosielaag komt los en schilfert af: het originele reliëf
verdwijnt; met detail
© Stad Antwerpen dienst Archeologie – foto NC

<< < 178

glas

B. afschilfering van het oppervlak >

>>

links: Emailversiering op een fragment vlakglas schilfert af:
de decoratie verdwijnt
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

rechts: Restje vergulding: schilfert af

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

<< < 179

glas

B. afschilfering van het oppervlak >

>>

Emailversiering schilfert af:
de letters verdwijnen

© Stad Antwerpen dienst Archeologie – foto NC

<< < 180

glas

B. afschilfering van het oppervlak >

>>

C. Verwering van de glaskern
Algemeen
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het glas is niet langer stabiel en verweerd tot in de kern.
Het oorspronkelijke glas is getransformeerd tot een ander materiaal, dat extreem fragiel is. Het bestaat
enkel nog uit corrosielaagjes en valt bij de minste aanraking uit elkaar. Het glas heeft belangrijke
bestanddelen verloren (tranend glas) en de interne structuur is sterk gewijzigd (crizzling).
Dit glas is chemisch en/of structureel erg onstabiel.

Oorzaken

Corrosie
· Een zeer sterke verwering in de bodem.
· De ongecontroleerde droging van sterk verweerd glas vlak na de opgraving waardoor de corrosielagen
hun samenhang verliezen.
Tranend en crizzling glas
· De samenstelling van het glas zelf – ‘onstabiel’ glas.
· Een onaangepaste en onstabiele bewaaromgeving.

<< < 181

glas

B. afschilfering van het oppervlak >

>>

Specifiek: scherven
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Scherven kunnen zeer stabiel zijn en geen verdere tekenen van schade vertonen. Scherven die
als ‘scherf’ zijn opgegraven, worden beschouwd als individuele objecten en hun conditie wordt
afzonderlijk bekeken en bepaald.
Een kleine barst in het glas op een plek die het glas structureel niet in gevaar brengt, is niet
zorgwekkend.

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Een object dat deel uitmaakt van een presentatie en breekt door het verkeerd te hanteren, verliest zijn
huidige functie en is ‘ernstig beschadigd’.
Een barst in het glas op een plek die het glas structureel in gevaar brengt, is een ernstig gevaar voor
het glas.

Oorzaken

· Het object kwam in de vorm van glasscherven in de bodem terecht of brak door de druk van de
bodemlagen.
· Het onzorgvuldig hanteren van objecten.

<< < 182

glas

C. verwering van de glaskern >

>>

C.1. Corrosie door het glas heen
Glascorrosie van archeologische objecten kan zeer extreme vormen aannemen, waardoor het glas
volledig verandert: het bestaat dan voornamelijk nog uit een reeks corrosielagen. Dergelijke scherven/
objecten zijn extreem fragiel en de schade is groot, zelfs bij de minste aanraking.
Sommige objecten veranderen volledig in een materiaal dat eerder bestaat uit bodemelementen dan
uit het oorspronkelijke glas.

Acties

· Een conservator raadplegen! Actieve conservatie is vereist.
· Niet hanteren.

<< < 183

glas

C. verwering van de glaskern >

>>

Dun laagje origineel glas, de rest is ‘corrosie’
Detail: bodemfragment bestaat volledig uit corrosielaagjes
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

<< < 184

glas

C. verwering van de glaskern >

>>

C.2. Tranend glas
Dit is glas dat ‘transpireert’: er is ‘druppelvorming’ te zien. Dit zijn geen condensatiedruppels. Het glas
wordt uitgeloogd, wat betekent dat bepaalde bestanddelen actief uit het glas verdwijnen.

Acties

· Een conservator raadplegen! Die moet de juiste omgeving voor het glas bepalen!
· Niet hanteren.

<< < 185

glas

C. verwering van de glaskern >

>>

Kleine druppeltjes op het glas: het glas lijkt te ‘tranen’
© KIK-IRPA, Brussel – foto Chantal Fontaine

<< < 186

glas

C. verwering van de glaskern >

>>

C.3. ‘Crizzling’ glas
Er verschijnen microscheurtjes in het glas, dat er troebel of gecraqueleerd uitziet.
Het glas kan bij de minste aanraking in honderden stukjes uit elkaar vallen.

Acties

· Een conservator raadplegen! Die moet de juiste omgeving voor het glas bepalen!
· Niet hanteren.

<< < 187

glas

C. verwering van de glaskern >

>>

links: Fragment met crizzling; met detail
© Stad Antwerpen dienst Archeologie – foto NC

rechtsboven: Micro-opname van fragment met crizzling
© NC/stad Antwerpen

rechtsonder: Fragment met crizzling
© Nicole Minten

<< < 188

glas

C. verwering van de glaskern >

>>

C.4. Barsten en breuken
Glas wordt meestal in de vorm van scherven opgegraven. Die kunnen perfect stabiel zijn en op zich
weinig schade vertonen.
Een meer volledig object kan barsten vertonen die gemakkelijk tot breuken kunnen evolueren wanneer
het object onzorgvuldig gehanteerd wordt.

Acties bij structureel problematische barsten
· Een conservator raadplegen!
· Niet hanteren.

Acties bij nieuwe breuken

· Een conservator raadplegen (voor verlijming)!
· De scherven samen verpakken: zie preventieve conservering glas: p. 48.

<< < 189

glas

C. verwering van de glaskern >

>>

Barsten en breuken: gevaarlijke barst die nog geen breuk is.
© KMKG-MRAH, Brussel – foto Britt Claes

<< < 190

glas

C. verwering van de glaskern >

>>

D. Verkleuringen
Algemeen: het object zelf
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

De verkleuring op zich is niet erg schadelijk, maar wel permanent. Ze wijst wel op een proces van
glascorrosie dat lichte tot ernstige vormen kan aannemen.

Oorzaken

· Glascorrosie in de bodem en infiltratie van bodemmateriaal.
· Glascorrosie in de bewaaromgeving: een onaangepaste en onstabiele omgeving.

<< < 191

glas

D. verkleuringen >

>>

Algemeen: oude restauraties
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

De verkleuring van een aanvulling is onesthetisch en kan, door verwering van de aanvulmaterie,
schadelijke stoffen in het glas brengen.
De verkleuring van de lijm wijst erop dat de lijm is verweerd en waarschijnlijk een deel van zijn
hechtkracht heeft verloren. Het object is structureel onstabiel.
Bij sterk verweerd (poreus) glas kan de verkleurde lijm in de poriën van het verweerde glas dringen.
De lijm is niet altijd volledig verwijderbaar, waarbij de verkleuring permanent wordt.

Oorzaken

· Het gebruik van een onaangepaste lijmsoort/verouderde lijm.
· Het gebruik van onaangepaste aanvulmaterialen/verouderde materialen.
· Een onaangepaste, onstabiele bewaaromgeving die de veroudering van deze materialen bevordert.

<< < 192

glas

D. verkleuringen >

>>

D.1. Verkleuring van het oppervlak
Het glas verandert van kleur door elke vorm van verwering. Het oppervlak wordt mat of krijgt een
iriserend uitzicht (p. 8–19).
In de corrosielaag worden allerlei bestanddelen uit de (bodem)omgeving opgenomen, waardoor het
glasoppervlak een andere kleur krijgt. Vaak gaat het om licht- en donkerbruine tinten (door infiltratie
van metaalionen enz.).
De originele bestanddelen van het glas kunnen door verwering en chemische veranderingen ook zelf
van kleur veranderen.

Acties

· Er is geen actieve ingreep vereist.
· Controleer de bewaaromgeving.
· Het object nakijken wat corrosievorm betreft (hoofdstuk A–C).

<< < 193

glas

D. verkleuringen >

>>

Lichtbruine verkleuring van het oppervlak
(oorspronkelijk groen glas)
© NC

<< < 194

glas

D. verkleuringen >

>>

D.2. Verkleuring van de glaskern
Het glas verandert tot in de kern van kleur, door de inwerking van de omgeving op bepaalde
bestanddelen in het (licht tot sterk gecorrodeerde) glas.
Dit komt vaak voor bij loodglas (zwart worden) en bij bepaalde soorten kleurloos glas die roze tot
paars verkleuren.

Acties

· Er is geen actieve ingreep vereist.
· Controleer de bewaaromgeving.

<< < 195

glas

D. verkleuringen >

>>

links: Zwart ‘metallisch’ gekleurd loodglas

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto NC

rechts: ‘Metallisch’ gekleurd loodglas

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

<< < 196

glas

D. verkleuringen >

>>

‘Roze’ mangaanglas

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto NC

<< < 197

glas

D. verkleuringen >

>>

Zwart ‘metallisch’ gekleurd loodglas
© NC

<< < 198

glas

D. verkleuringen >

>>

D.3. Oude restauraties
Oude verlijmingen: de lijm verkleurt na verloop van tijd en wordt vaak geel tot bruin.
Oude aanvullingen worden mat en/of verkleuren.

Acties

· Een conservator raadplegen voor herbehandeling.
· Het object zo weinig mogelijk hanteren.
· Controleer de bewaaromgeving.

<< < 199

glas

D. verkleuringen >

>>

Verkleurde lijm; met detail

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto
provincie Oost-Vlaanderen

Verkleurde aanvulling

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto Pamela Stuyck

<< < 200

glas

D. verkleuringen >

>>

! Preventieve conservering
Bewaaromgeving

Glas wordt bewaard in een stabiele omgeving van 40–45% (schommelingen tot max. 3% RV/etmaal).
Tranend glas en crizzling glas vereisen een afwijkende vochtigheidsgraad: raadpleeg een conservator.
Glas verweert onder invloed van water. Een te hoge vochtigheidsgraad, en zeker condensatievocht,
zijn absoluut te vermijden.
Bewaren in een pH-neutrale omgeving. Uv-licht beperken (vooral t.a.v. gebruikte lijmen en
invulmaterialen).

Verpakking

Verpak scherven afzonderlijk in PE-minigripzakjes op een stukje PE-schuimfolie. Doorprik de zakjes
om luchtcirculatie toe te laten en condensatie te vermijden. Het vondstenkaartje verpak je afzonderlijk
in een (niet doorprikt) PE-zakje. Vondstenkaartje en zakjes met scherven komen samen terecht in een
groter, doorgeprikt PE-zakje.
Verpak objecten afzonderlijk in PE-schuimfolie of schuimplaat (type ‘museum art foam’). Hierin kun je
de vorm van het glas uitsnijden om zo een zachte, maar stevige steun te vormen voor het fragiele glas.
Verpak de zakjes en/of objecten in een stevige, inerte, kunststofdoos (geen luchtdichte doos). De lege
ruimte vul je op met PE-zakjes, gevuld met polyestervezel. Dit vormt inerte, zachte kussentjes die het
glas beschermen wanneer de doos zou kantelen.
Tip: neem een foto van de gevulde doos met alle objecten zichtbaar: kleef de foto aan de buitenzijde.

<< < 201

glas

preventieve conservering >

>>

Glas niet goed verpakt

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

<< < 202

glas

=

<

Glas verpakt met PE-schuim in aparte modules

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

preventieve conservering >

>>

<

Glas verpakt met PE-schuim
in aparte modules en
een handleiding voor
het in- en uitpakken

© Directie Cultuur provincie Oost-Vlaanderen

<< < 203

glas

preventieve conservering >

>>

<
<< < 204

glas

Een verpakking op maat van deze fles
© Directie Cultuur provincie Oost-Vlaanderen

preventieve conservering >

>>

! Controle
In een aangepaste, stabiele omgeving
1 keer per 6 maanden nakijken op sporen van verdere verwering (vooral de afschilfering van het
oppervlak of de decoratielaag).
In een niet-geacclimatiseerde omgeving
1 keer per 3 maanden nakijken op sporen van verdere verwering (vooral de afschilfering van het
oppervlak of de decoratielaag).

Nota!
! Geen nat glas in een permanent depot!
Glas kan een gecontroleerde droging en (indien nodig) consolidatie ondergaan om zo op een stabiele,
droge manier verder bewaard te worden.
! Nooit tape op glas laten!

<< < 205

glas

preventieve conservering >

>>

De afdruk van tape is op deze fles nog zichtbaar Tape op glas
© Directie Cultuur provincie Oost-Vlaanderen © NC

<< < 206

glas

=

preventieve conservering >

>>

ceramiek

Ceramiek heeft als basismateriaal klei. Het gebruik van verschillende kleisoorten en toeslagstoffen,
maar ook van verschillende bakprocedures resulteert in een enorme variatie. Die gaat van nauwelijks
gebakken en erg poreus aardewerk tot steenhard porselein, met of zonder bijkomende afwerking:
sliblagen, glazuren, beschildering… Hoe poreuzer de ceramiek, hoe gevoeliger voor degradatie.

<< < 207

> >>

A. Schade aan het oppervlak
Algemeen bij ceramiek zonder oppervlaktedecoratie
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het object is beschadigd, maar de schade is stabiel en het object verweert niet verder in zijn huidige
bewaaromgeving.
Poreus, afgesleten oppervlak. Deze vorm van verwering stopt na de opgraving en is niet langer ‘actief’.
Toch zijn deze objecten/scherven fragiel en zal door veelvuldig hanteren meer en meer van het
originele materiaal verdwijnen. Dergelijke scherven zijn ook heel moeilijk te verlijmen.

Oorzaken

· Uitloging van het originele materiaal (komt vaak voor in een zanderige, zure bodem).

<< < 208

ceramiek

A. schade aan het oppervlak >

>>

Algemeen bij ceramiek met oppervlaktedecoratie

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

De hechting tussen het oppervlak en de ceramische kern is goed. Het oppervlak schilfert niet af bij het
correct hanteren (met handschoenen).
Heel wat glazuurlagen vertonen een lichte vorm van glascorrosie (irisatie). Bij verdere verwering zien
we de glazuurlaag craqueleren, maar de laag blijft wel vastgehecht aan het substraat.

Oorzaken

· (Glas)corrosie van een glazuurlaag in een natte of onstabiele omgeving (bodem/depot).

<< < 209

ceramiek

A. schade aan het oppervlak >

>>

A.1. Schade aan het oppervlak bij ceramiek zonder oppervlaktedecoratie
Poreus, afgesleten oppervlak. Door de wisselwerking met vocht en chemische bestanddelen in de
bodem zijn kleine deeltjes uit het oppervlak verdwenen.
Ook de breukvlakken (randen) van scherven kunnen erg poreus en afgesleten zijn. De breukrand is
dan niet langer scherp afgelijnd, maar eerder korrelig en afgerond.

Acties

· Hanteren met handschoenen.
· Verpakken in zachte en inerte materialen.
· Het verlijmen van ‘zanderige’ scherven laat je over aan een conservator, die eerst de breukranden op
aangepaste wijze consolideert.

<< < 210

ceramiek

A. schade aan het oppervlak >

>>

Poreuze, verweerde scherf met onregelmatig oppervlak
© SOLvA – foto NC

<< < 211

ceramiek

Afgeronde, korrelige breukrand

© SOLvA – foto NC

A. schade aan het oppervlak >

>>

A.2. Irisatie
(Glas)corrosie van de glazuurlaag die zich uit als een veelal doffere laag. Door breking van het licht
krijgt die soms verschillende kleuren: een ‘olie-op-water’-effect.

Acties

· De omgeving aanpassen: zie preventieve conservering ceramiek.
· Hanteren met handschoenen.
· Verpakken in zachte en inerte materialen.

<< < 212

ceramiek

A. schade aan het oppervlak >

>>

Geglazuurde scherf met zichtbare irisatie (olie-op-water)
© SOLvA – foto NC

<< < 213

ceramiek

A. schade aan het oppervlak >

>>

A.3. Craquelé
Door (glas)corrosie en interne spanningen ontstaan tal van minuscule barstjes in de glazuurlaag.

Acties

· De omgeving aanpassen: zie preventieve conservering ceramiek.
· Hanteren met handschoenen.
· Verpakken in zachte en inerte materialen.

<< < 214

ceramiek

A. schade aan het oppervlak >

>>

Gecraqueleerde glazuurlaag

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

<< < 215

ceramiek

A. schade aan het oppervlak >

>>

B. Afschilfering van het oppervlak
Algemeen
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het oppervlak van het object is onstabiel.
De hechting tussen de oppervlaktelaag en de ceramische kern van het object is niet goed. Het
oppervlak schilfert af, ook bij het correct hanteren (met handschoenen). Er zijn losse schilfers en
fragmenten te vinden bij het object.

Oorzaken

· Verwering in de bodem (contact met vocht en tal van chemicaliën), waarbij de hechting tussen de
oppervlakte-/decoratielaag en de ceramiek eronder verloren gaat.
· Een te snelle droging van de ceramiek na de opgraving, waarbij er door verwering in de bodem reeds
een slechte hechting was tussen de ceramiek en de oppervlakte-/decoratielaag.
· Zoutschade: het object bevat zouten die bij schommelingen in de vochtigheidsgraad gaan oplossen en
weer uitkristalliseren: de zouten duwen de decoratielaag weg.

<< < 216

ceramiek

B. afschilfering van het oppervlak >

>>

links: Beschilderde ceramiek: deel beschildering is al verdwenen

© Agentschap Onroerend Erfgoed

rechts: Romeinse beker met sterk verweerde sliblaag
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

<< < 217

ceramiek

B. afschilfering van het oppervlak >

>>

B.1. Afschilfering van de oppervlaktelaag/decoratie
De oppervlaktelaag (sliblaag, beschildering, glazuurlaag, vergulding…) heeft een andere
samenstelling dan de ceramische kern en hecht niet langer aan zijn ondergrond (door de verwering
van beide materialen en/of door de werking van zouten).
Vaak verdween een deel van de oppervlaktelaag al in de bodem en wordt het object in een erg
fragiele toestand opgegraven. Maar ook een onaangepaste aanpak vlak na de opgraving, het verkeerd
hanteren en een ongeschikte depotomgeving kunnen dergelijke schade veroorzaken.

Acties

· Een conservator-restaurator raadplegen, o.a. voor een zouttest!
· Het object isoleren en de schade opvolgen: om de twee weken nakijken op bijkomende afschilfering.
Bij ‘actieve’ afschilfering: onmiddellijk een conservator raadplegen.
· De omgeving aanpassen: zie preventieve conservering ceramiek.
· Niet hanteren.
· De verpakking laten aanpassen door of in overleg met een conservator-restaurator.

<< < 218

ceramiek

B. afschilfering van het oppervlak >

>>

Zouten duwen glazuurlaag omhoog: hier zijn de zouten zichtbaar aanwezig,
maar meestal zijn ze niet zichtbaar met het blote oog; met details
© Artesis Hogeschool – foto Ann Verhaegen

<< < 219

ceramiek

B. afschilfering van het oppervlak >

>>

Zouten duwen glazuurlaag omhoog: hier zijn
de zouten zichtbaar aanwezig, geglazuurd
aardewerk uit een beerput: na analyse bleek dat
uitkristalliserende zoutende
glazuurlaag wegduwen; met detail
© Stad Antwerpen dienst Archeologie

<< < 220

ceramiek

B. afschilfering van het oppervlak >

>>

Rood aardewerk met glazuurlaag: sterk verweerd en grotendeels verdwenen
© Dienst Erfgoed provincie Antwerpen – foto NC

<< < 221

ceramiek

B. afschilfering van het oppervlak >

>>

C. Verwering van de ceramische kern
Algemeen
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het object is niet langer stabiel en verweert tot in de kern.
Het oorspronkelijke materiaal is getransformeerd tot een zwakker materiaal. Dat is zeer fragiel en erg
gevoelig voor schommelingen in de temperatuur en vochtigheidsgraad. Het object/de scherf kan bij
de minste aanraking verder barsten en breken.

Oorzaken

· Een zeer sterke verwering in de bodem.
· De ongecontroleerde droging na de opgraving van sterk verweerde ceramiek.
· Sterke schommelingen in de temperatuur en vochtigheidsgraad in het depot en/of de
tentoonstellingsruimte.

<< < 222

ceramiek

C. verwering van de kern >

>>

links: Aardewerk barst kort na de opgraving
door droging van het verweerde materiaal
© Dienst Erfgoed provincie Antwerpen – foto NC

rechts: Merovingisch potje barst
(kort na de opgraving)
© Agentschap Onroerend Erfgoed

<< < 223

ceramiek

C. verwering van de kern >

>>

Specifiek: scherven
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het breken van ceramiek is een vorm van schade aan de kern. Of de schade al dan niet als
problematisch wordt beschouwd, hangt af van de context waarin het object gebruikt wordt.
Scherven kunnen zeer stabiel zijn en geen verdere tekenen van schade vertonen. Scherven die als
‘scherf’ zijn opgegraven, worden beschouwd als individuele objecten. Hun conditie wordt apart
bekeken en bepaald.
Een object dat deel uitmaakt van een presentatie en dat breekt door verkeerd hanteren, verliest zijn
huidige functie en is om die reden ‘ernstig beschadigd’.

Oorzaken

· Het object in de bodem: in de vorm van scherven of gebroken door de druk van de bodemlagen.
· Onzorgvuldig hanteren van objecten.

<< < 224

ceramiek

C. verwering van de kern >

>>

Stabiele, goed bewaarde scherven in situ

© Agentschap Onroerend Erfgoed

<< < 225

ceramiek

C. verwering van de kern >

>>

C.1. Uitloging – barsten en breuken
Zacht gebakken aardewerk kan in de bodem zodanig verweren dat een belangrijk deel van de originele
samenstelling is verdwenen (uitgeloogd in de bodem). Het originele materiaal is verzwakt en bevat
veel water.
Bij een ongecontroleerde droging, vlak na de opgraving, ontstaan barsten en breuken. Ook later, in het
depot of de tentoonstellingsruimte, zal het materiaal blijven ‘bewegen’/reageren op wisselingen in de
vochtigheidsgraad.
Een object kan barsten vertonen die gemakkelijk tot breuken evolueren wanneer het onzorgvuldig
gehanteerd wordt.

Acties

· Een conservator raadplegen! Actieve conservatie is vereist.
· Niet hanteren.

<< < 226

ceramiek

C. verwering van de kern >

>>

links: Scherf barst in alle richtingen

© Dienst Erfgoed provincie Antwerpen – foto NC

rechts: Merovingisch potje barst en splijt in alle
richtingen(kort na de opgraving)

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto NC

<< < 227

ceramiek

C. verwering van de kern >

>>

Kruikje (Romeins) is extreem licht en volledig gecraqueleerd; met detail
© TERF – foto NC

<< < 228

ceramiek

C. verwering van de kern >

>>

links: Openstaande barsten: door snelle droging is dit verzwakt
aardewerk gebarsten en vervormd
© Dienst Erfgoed provincie Antwerpen – foto NC

rechts en boven: Romeinse kruik barst na jarenlange bewaring
in een niet stabiele omgeving (grote schommelingen in
temperatuur en vochtigheidsgraad; met detail
© Grobbendonk Archeologisch Museum – foto NC

<< < 229

ceramiek

C. verwering van de kern >

>>

C.2. Breuken bij stabiele ceramiek
Ceramiek wordt meestal in de vorm van scherven opgegraven. Die kunnen perfect stabiel zijn en op
zichzelf weinig schade vertonen.

Actie

Er is geen actie vereist.

Een object dat breekt door het verkeerd te hanteren, is vaak een studie- of presentatieobject dat zijn
functie niet langer kan vervullen. In deze context dienen de scherven wél verlijmd te worden.

Acties (bij nieuwe breuken van een ‘presentatie-’/studieobject)
· Een conservator raadplegen voor herverlijming.
· Scherven samen verpakken: zie preventieve conservering.

<< < 230

ceramiek

C. verwering van de kern >

>>

Breuken bij stabiele ceramiek

© Dienst Erfgoed provincie Antwerpen – foto NC

<< < 231

ceramiek

C. verwering van de kern >

>>

D. Verkleuringen
Algemeen

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het object heeft een andere verschijningsvorm, maar is stabiel.
De verkleuring op zich is niet schadelijk, maar wel permanent.
Dunne kalklagen kunnen een oppervlak visueel bedekken maar zijn op zich niet schadelijk wanneer
het object in een stabiele omgeving bewaard wordt.

Oorzaken

· Chemische verweringsprocessen in de bodem.

<< < 232

ceramiek

D. verkleuringen >

>>

Oude restauraties
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Verouderde lijmen en aanvulmaterialen kunnen een object destabiliseren.
De verkleuring van een aanvulling is onesthetisch en kan, door verwering van de aanvulmaterialen,
schadelijke stoffen in het originele ceramisch materiaal brengen (bv. gips als oorzaak van zouten).
De verkleuring van de lijm wijst erop dat hij is verweerd en waarschijnlijk een deel van zijn hechtkracht
heeft verloren. Het object is structureel onstabiel. Bij sterk verweerde (poreuze) ceramiek kan de
verkleurde lijm in de poriën van het verweerde materiaal dringen. De lijm is niet altijd volledig
verwijderbaar.

Oorzaken

· Gebruik van een onaangepaste lijmsoort/verouderde lijm.
· Gebruik van onaangepaste aanvulmaterialen/verouderde materialen.
· Een onaangepaste, onstabiele bewaaromgeving die de veroudering van deze materialen bevordert.

<< < 233

ceramiek

D. verkleuringen >

>>

D.1. Verkleuring van het oppervlak
Het oppervlak verandert in zekere mate door elke vorm van verwering van kleur. Er worden allerlei
bestanddelen uit de (bodem)omgeving opgenomen, waardoor het oppervlak een andere kleur krijgt of
bedekt wordt met een kalkachtige laag.
Veel voorkomend is de infiltratie van ijzerionen, met als gevolg ‘roestvlekken’. De originele
bestanddelen van de ceramiek zelf kunnen door verwering en chemische veranderingen ook van
kleur veranderen. Zo zal een loodglazuur vaak zwarte vlekken vertonen of verkleuren naar donker,
‘metallisch’ grijs.

Acties

· Er is geen actieve ingreep vereist.
· De bewaaromgeving controleren.
Nota! Het ontkleuren van een zwarte glazuurlaag beschadigt de glazuurlaag.

<< < 234

ceramiek

D. verkleuringen >

>>

IJzervlekken in de glazuurlaag

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

<< < 235

ceramiek

D. verkleuringen >

>>

Oorspronkelijk wit bord: een loodglazuur
kan zwart tot donker ‘metallisch’ kleuren
in de bodem

© Agentschap Onroerend Erfgoed

<< < 236

ceramiek

D. verkleuringen >

>>

Oorspronkelijk wit bord: een loodglazuur
kan zwart tot donker ‘metallisch’ kleuren
in de bodem
© Agentschap Onroerend Erfgoed

<< < 237

ceramiek

D. verkleuringen >

>>

D.2. Oude restauraties
Oude verlijmingen: de lijm verkleurt na verloop van tijd en wordt vaak geel tot bruin.
Oude aanvullingen worden mat en/of verkleuren.

Acties

· Contacteer een conservator voor herbehandeling.
· De bewaaromgeving controleren.
· Verpakken in zachte en inerte materialen.

<< < 238

ceramiek

D. verkleuringen >

>>

links: Oude restauratie: vergeelde lijm
rechts: Oude, verkleurde aanvulling
© Dienst Erfgoed provincie Antwerpen – foto NC

<< < 239

ceramiek

D. verkleuringen >

>>

E. (Micro)biologische schade
Algemeen microbiologisch

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Onrechtstreeks brengen bepaalde organismen schade toe aan het ceramisch materiaal. Het object
blijft wel stabiel.
Het anorganische materiaal waaruit het ceramische object bestaat, gebruiken micro-organismen niet
als voeding. Toch kunnen ze verkleuringen veroorzaken die niet altijd gemakkelijk te verwijderen zijn
en die het object ontsieren.
Een schimmel kan verward worden met zoutuitbloei (wit, poederig of draderig). Schimmels zullen
eerder voorkomen in een (erg) vochtige omgeving op weinig gereinigde ceramiekvondsten. Zouten
komen eerder tevoorschijn in een drogere omgeving. Een eenvoudige test kan uitsluitsel geven.

Oorzaken

· Een onvoldoende gereinigd object.
· Een te vochtige omgeving (> 60% RV).

<< < 240

ceramiek

E. (micro)biologische schade >

>>

Algemeen biologisch
De infiltratie van plantenwortels kan een object volledig destabiliseren.

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Aardewerk met verborgen barsten en breuken vol plantenwortels kunnen bij de minste aanraking uit
elkaar vallen.

Oorzaken

· Zeer sterke verwering in de bodem; het indringen van plantenwortels.

<< < 241

ceramiek

E. (micro)biologische schade >

>>

E.1. Microbiologische schade
Schijnbaar droge ceramiek kan in de dunne haarscheurtjes nog voldoende vocht en vuil/aarde
vasthouden die een voedingsbodem zijn voor micro-organismen.

Acties

· Contacteer een conservator voor een dieptereiniging.
· Contacteer een conservator voor eventuele test op zouten/schimmels.
· De bewaaromgeving controleren.

<< < 242

ceramiek

E. (micro)biologische schade >

>>

links: Schimmelaantasting op de binnenkant van deze gieterkop werd bevestigd na een
test door de conservator/restaurator
© Directie Cultuur provincie Oost-Vlaanderen

rechts: Microbiologische aantasting van glazuurlaag in fijne craquelures
© NC

<< < 243

ceramiek

E. (micro)biologische schade >

>>

E.2. Schade door plantenwortels
Zacht gebakken aardewerk (kalkrijk!) kan in een eerder zure bodem als voedingsbron dienen voor
plantenwortels: die dringen binnen in het poreuze materiaal en veroorzaken heel wat (soms nog
verborgen) barsten en breuken.

Acties

· Een conservator raadplegen: actieve conservatie is vereist.
· Niet hanteren.

<< < 244

ceramiek

E. (micro)biologische schade >

>>

Bijpotje (links) en urne (rechts) vol plantenwortels:
de wand van de urne valt uit elkaar door de talrijke plantenwortels
© Dienst Erfgoed provincie Antwerpen – foto NC

<< < 245

ceramiek

E. (micro)biologische schade >

>>

! Preventieve conservering
Bewaaromgeving
Stabiele ceramiek wordt bewaard in een stabiele omgeving van 40–50% RV en een t° van 16–18°C.
Sterk verweerd, laag gebakken aardewerk: 45–50% RV (schommelingen tot max. 3% RV/etmaal).
Ceramiek met zouten: raadpleeg onmiddellijk een conservator.

Verpakking

Omgeven met zachte, zuurvrije materialen.
Scherven: nooit te veel in één zak/doos. De dozen worden dan te zwaar om veilig te hanteren en
scherven bezwijken onder de druk, of schuren tegen elkaar bij manipulatie.
Fragiele scherven: individueel verpakken in een doorgeprikt PE-minigripzakje met een laagje PEschuimfolie als steun.

<< < 246

ceramiek

preventieve conservering >

>>

=
=

links: De afdruk van papiertape
‘vereeuwigd’ in de sliblaag

© AVRA – foto NC

rechts: Teveel scherven op elkaar
in een niet stevige doos

© Dienst Erfgoed provincie Antwerpen – foto NC

<< < 247

ceramiek

preventieve conservering >

>>

Scherven in kleinere groepjes
verpakt in afzonderlijke zakken

<

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

<< < 248

ceramiek

preventieve conservering >

>>

<
<< < 249

Grotere gehelen verpakt en ondersteund in afzonderlijke
compartimenten in één doos
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

ceramiek

preventieve conservering >

>>

! Controle
In een aangepaste, stabiele omgeving
1 keer per jaar nakijken op sporen van verdere verwering (vooral barsten en een afschilferende
decoratielaag).
In een niet-geacclimatiseerde omgeving
1 keer per 6 maanden nakijken op sporen van verdere verwering (vooral barsten en een afschilferende
decoratielaag).
Zeer laag gebakken ceramiek, sterk verweerde ceramiek, ceramiek met een zwakke decoratielaag:
1 keer per 3 maanden nakijken op sporen van verdere verwering (vooral barsten en een afschilferende
decoratielaag).

Nota!
Tape op ceramiek
Ceramiek wordt vaak tijdelijk in elkaar gezet met zachte papiertape.
Dit vormt geen probleem tenzij:
· het object een fragiele oppervlaktelaag heeft, zoals een fragiele sliblaag of onstabiele glazuurlaag;
· het object zelf zeer sterk verweerd is.

<< < 250

ceramiek

preventieve conservering >

>>

links: Verpakking op maat voor bijzondere objecten
© Dienst Erfgoed provincie Antwerpen – foto NC

<

rechts: De afdruk van papiertape ‘vereeuwigd’ in de sliblaag
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto NC

<< < 251

ceramiek

=

preventieve conservering >

>>

steen

Onder de noemer ‘steen’ vallen zowel architecturale fragmenten als decoratieve objecten of
gebruiksvoorwerpen. De ene steensoort is veel poreuzer dan de andere. Het schadepatroon is dan ook
zeer verschillend.

<< < 252

> >>

A. Schade aan het oppervlak
Algemeen bij stenen objecten zonder oppervlaktedecoratie

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het object is beschadigd maar de schade is stabiel en het object verweert niet verder in zijn huidige
bewaaromgeving.
Poreus, afgesleten oppervlak. Deze vorm van verwering stopt na de opgraving en is niet langer
‘actief’. Toch hebben de fragmenten mogelijk een fragiel oppervlak en kan veelvuldig en onvoorzichtig
hanteren meer en meer van het originele materiaal doen verdwijnen.

Oorzaken

· De uitloging van het originele materiaal; komt vaak voor in een zanderige, zure bodem.

<< < 253

steen

A. schade aan het oppervlak >

>>

Algemeen bij stenen objecten met oppervlaktedecoratie

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

De hechting tussen de steen en de erop aangebrachte decoratie is goed. Als decoratie zien we meestal
een beschildering, al dan niet aangebracht op een voorbereidingslaag, of een bepleisterde (en
mogelijk beschilderde) steen.
De huidige decoratie blijft intact, ook bij het correct hanteren (met handschoenen). We mogen
echter wel veronderstellen dat de hechting tussen het pigment of de pleisterlaag en het substraat
bij archeologische vondsten in zeker mate is aangetast. Vandaar de keuze voor ‘matige schade’.
Voorzichtig hanteren blijft de boodschap.

Oorzaken

· De uitloging/verwering van het originele materiaal.

<< < 254

steen

A. schade aan het oppervlak >

>>

A.1. Schade aan het oppervlak bij stenen objecten zonder oppervlaktedecoratie
Poreus, afgesleten oppervlak. Door de wisselwerking met vocht en chemische bestanddelen in de
bodem zijn kleine deeltjes uit het oppervlak verdwenen.

Acties
·
·
·
·

<< < 255

De omgeving aanpassen: zie preventieve conservering stenen objecten.
Hanteren met handschoenen!
Verpakken in zachte en inerte materialen.
Het verlijmen van steenfragmenten laat je aan een conservator over.

steen

A. schade aan het oppervlak >

>>

Afgesprongen stuk in het midden van het
blaadje, veroorzaakt door manipulatie van
het stuk (sluitsteen in krijtsteen)
© Abdijmuseum Ten Duinen – foto L.J. Derenette

<< < 256

steen

A. schade aan het oppervlak >

>>

A.2. Schade aan het oppervlak bij stenen objecten met oppervlaktedecoratie
Door de wisselwerking met vocht en chemische bestanddelen in de bodem zijn delen van de
decoratieve laag van het oppervlak verdwenen.
Na de (geleidelijke) droging kan de resterende decoratie stabiel zijn en goed aan haar ondergrond
hechten. Toch moeten we ervan uitgaan dat de decoratie fragieler is dan ze lijkt. Voorzichtig hanteren
blijft belangrijk!

Acties

· De omgeving aanpassen: zie preventieve conservering stenen objecten.
· Hanteren met handschoenen!
· Verpakken in zachte en inerte materialen.

<< < 257

steen

A. schade aan het oppervlak >

>>

Delen van de aanhechtingslaag en beschildering zijn reeds verdwenen

© Directie Cultuur provincie Oost-Vlaanderen

<< < 258

steen

A. schade aan het oppervlak >

>>

B. Afschilfering van het oppervlak
Algemeen bij stenen objecten zonder oppervlaktedecoratie

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het oppervlak van het object is onstabiel.
De hechting tussen de oppervlaktelaag en de kern van het object is niet goed. Delen van het oppervlak
schilferen of brokkelen af, ook bij het correct hanteren (met handschoenen). Er is gruis of er zijn zelfs
losse fragmentjes te vinden bij het object.

Oorzaken

· De verwering en uitloging van het oppervlak in de bodem (door het contact met vocht en tal van
chemicaliën).
· Een te snelle droging van de stenen objecten na de opgraving.
· Zoutschade: het object bevat zouten die bij schommelingen in de vochtigheidsgraad oplossen en
weer uitkristalliseren: de zouten duwen het oppervlak weg.

<< < 259

steen

B. afschilfering van het oppervlak >

>>

Algemeen bij stenen objecten met oppervlaktedecoratie
Het oppervlak van het object is onstabiel.

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

De hechting tussen de decoratieve oppervlaktelaag en de kern van het object is niet goed. Delen van
dit oppervlak schilferen of brokkelen af, ook bij het correct hanteren (met handschoenen). Er is gruis of
er zijn zelfs losse fragmentjes te vinden bij het object.

Oorzaken

· De verwering in de bodem (door het contact met vocht en tal van chemicaliën), waardoor de hechting
tussen de decoratielaag en de steen eronder verloren gaat.
· Een te snelle droging van het stenen objecten na de opgraving, waarbij er door verwering in de
bodem reeds een slechte hechting was tussen het stenen objecten en de decoratielaag.
· Zoutschade: het object bevat zouten die bij schommelingen in de vochtigheidsgraad gaan oplossen
en weer uitkristalliseren: de zouten duwen de decoratielaag weg.

<< < 260

steen

B. afschilfering van het oppervlak >

>>

B.1. Aantasting van het oppervlak bij stenen objecten zonder oppervlaktedecoratie
De steen is sterk uitgeloogd, waardoor het oppervlak fragiel wordt en afbrokkelt of afschilfert. Dit
verweringsproces voltrok zich al in de bodem: chemicaliën kregen er toegang tot de poreuze structuur
van de steen. Zo wordt een fragment in fragiele toestand opgegraven en kan een onaangepaste
aanpak vlak na de opgraving (bv. een te snelle droging), het verkeerd hanteren en een ongeschikte
depotomgeving ook verdere schade veroorzaken.
Mogelijk zijn in de poreuze structuur van de steen zouten terechtgekomen die vooral na de opgraving,
in een onstabiele depotomgeving of tentoonstellingsruimte, voor schade zorgen. In een omgeving met
een wisselende luchtvochtigheidsgraad gaan ze steeds weer migreren door de steen. Bij momenten
nemen ze zo sterk in volume toe dat ze de buitenste lagen van de steen doen afbrokkelen.

Acties
·
·
·
·

<< < 261

Een conservator-restaurator raadplegen, o.m. voor een zouttest.
De omgeving aanpassen: zie preventieve conservering stenen objecten.
Niet hanteren.
De verpakking aanpassen door of in overleg met een conservator-restaurator.

steen

B. afschilfering van het oppervlak >

>>

Aantasting van het oppervlak bij stenen objecten zonder oppervlaktedecoratie
(fragment van venstermaaswerk in Lediaansteen met detail
© Abdijmuseum Ten Duinen – foto L.J. Derenette

<< < 262

steen

B. afschilfering van het oppervlak >

>>

<< < 263

steen

B. afschilfering van het oppervlak >

>>

Afschilfering van het oppervlak (boogfragment in Doornikse kalksteen) met detail
© Collectie Abdijmuseum Ten Duinen

<< < 264

steen

B. afschilfering van het oppervlak >

>>

B.2. Aantasting van het oppervlak bij stenen objecten met oppervlaktedecoratie
De decoratieve laag/lagen en de steen verliezen hun hechting met elkaar. Dat gebeurt door verwering
van de verschillende materialen en/of door de werking van zouten. Vaak voltrok dit verweringsproces
zich al in de bodem en wordt het fragment in een erg fragiele toestand opgegraven. Maar ook een
onaangepaste aanpak vlak na de opgraving (vooral een te snelle droging), het verkeerd hanteren en
een ongeschikte depotomgeving kunnen verdere schade veroorzaken.

Acties
·
·
·
·

<< < 265

Een conservator-restaurator raadplegen, o.m. voor een zouttest.
De omgeving aanpassen: zie preventieve conservering stenen objecten.
Niet hanteren.
De verpakking aanpassen door of in overleg met een conservator-restaurator.

steen

B. afschilfering van het oppervlak >

>>

De beschildering en aanhechtingslaag schilferen af met detail
© Directie Cultuur provincie Oost-Vlaanderen

<< < 266

steen

B. afschilfering van het oppervlak >

>>

C. Verwering van de kern
Algemeen

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het object is niet langer stabiel en verweert tot in de kern.
Het oorspronkelijke materiaal is getransformeerd tot een zwakker materiaal, dat fragieler is en
gevoeliger voor schommelingen in de temperatuur en vochtigheidsgraad. Het object kan verder
barsten en zelfs breken.

Oorzaken
·
·
·
·

<< < 267

Een zeer sterke verwering in de bodem.
Een ongecontroleerde droging na de opgraving van sterk verweerde stenen objecten.
Sterke schommelingen in de temperatuur en vochtigheidsgraad in een depot/tentoonstellingsruimte.
Zoutschade: het object bevat zouten die bij schommelingen in de vochtigheidsgraad gaan oplossen en
weer uitkristalliseren, en die het object doen barsten.

steen

C. verwering van de kern >

>>

Specifiek: fragmenten

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het breken van stenen objecten is een vorm van schade aan de kern. Of de schade als problematisch
wordt beschouwd, hangt af van de context waarin het object gebruikt wordt.
Fragmenten kunnen zeer stabiel zijn en geen verdere tekenen van schade vertonen. Fragmenten van
architectuur die als dusdanig zijn opgegraven, worden beschouwd als individuele objecten en hun
conditie wordt apart bekeken en bepaald.
Een fragment dat deel uitmaakt van een groter geheel, in een presentatie functioneert en breekt door
verkeerd hanteren, verliest zijn huidige functie en is om die reden ‘ernstig beschadigd’.

Oorzaken

· Het object kwam in de vorm van fragmenten in de bodem.
· Objecten werden onzorgvuldig gehanteerd.

<< < 268

steen

C. verwering van de kern >

>>

C.1. Uitloging – barsten en breuken
Zeer poreuze stenen objecten kunnen zodanig verweren in de bodem dat een deel van de originele
samenstelling is verdwenen (uitgeloogd in de bodem). Het originele materiaal is verzwakt en bevat
veel water. Bij een ongecontroleerde droging vlak na de opgraving ontstaan barsten en breuken.
Ook later, in het depot of de tentoonstellingsruimte, zal het materiaal blijven ‘bewegen’/reageren op
wisselingen in de vochtigheidsgraad.
Een object kan barsten vertonen die gemakkelijk tot breuken evolueren wanneer het onzorgvuldig
gehanteerd wordt.

Acties

· Een conservator raadplegen. Actieve conservatie is vereist.
· Niet hanteren.

<< < 269

steen

C. verwering van de kern >

>>

Uitloging – barsten en breuken
(kapiteel in Doornikse kalksteen)

© Abdijmuseum Ten Duinen – foto L.J. Derenette

<< < 270

steen

C. verwering van de kern >

>>

C.2. Breuken bij stabiele stenen objecten
Stenen objecten worden meestal in de vorm van fragmenten opgegraven. Deze fragmenten kunnen
perfect stabiel zijn en op zichzelf weinig schade vertonen.

Acties

Er is geen actie vereist.

Een object dat breekt door het verkeerd te hanteren is vaak een studie- of presentatieobject dat zijn
functie niet langer kan vervullen. In deze context dienen de fragmenten wel verlijmd te worden.

Acties bij nieuwe breuken van een presentatie- of studieobject
· Een conservator raadplegen voor de herverlijming.
· Scherven samen verpakken: zie preventieve conservering.

<< < 271

steen

C. verwering van de kern >

>>

Breuken bij stabiele stenen objecten
© Dienst Erfgoed provincie Antwerpen – foto NC

<< < 272

steen

C. verwering van de kern >

>>

D. Verkleuringen
Algemeen: het object zelf

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het fragment heeft een gewijzigde verschijningsvorm, maar is stabiel.
De verkleuring op zich is niet schadelijk, maar wel permanent. Stenen en decoratielagen kunnen
verkleuren in de bodem, maar ook in een ongeschikte bewaaromgeving. Dit onomkeerbare chemisch
proces levert voor de verdere bewaring geen grote problemen op.
Een andere vorm van ‘verkleuring’ is de vervuiling van het oppervlak. Heel wat bodemelementen
kunnen in het poreuze oppervlak binnendringen, met als gevolg veelal bruinige vlekken. Deze vlekken
verwijderen is niet zonder risico en is een taak van de conservator.

Oorzaken

· Chemische verweringsprocessen in de bodem en in een depot/tentoonstellingsruimte.

<< < 273

steen

D. verkleuringen >

>>

Algemeen: oude restauraties
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Verouderde lijmen en aanvulmaterialen kunnen een object destabiliseren.

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

De verkleuring van lijm wijst erop dat de lijm is verweerd en waarschijnlijk een deel van zijn
hechtkracht heeft verloren. Het object is structureel onstabiel. Bij sterk verweerde (poreuze) stenen
objecten kan de verkleurde lijm in de poriën van het verweerde materiaal binnendringen. De lijm is
niet altijd volledig verwijderbaar.

De verkleuring van een aanvulling is onesthetisch en kan door de verwering van de aanvulmaterialen
schadelijke stoffen in de originele steen brengen (bv. gips als oorzaak van zouten).

Oorzaken van de schade

· het gebruik van een onaangepaste lijmsoort en/of verouderde lijm;
· het gebruik van onaangepaste aanvulmaterialen en/of verouderde steunmaterialen;
· een onaangepaste, onstabiele bewaaromgeving die de veroudering van deze materialen bevordert.

<< < 274

steen

D. verkleuringen >

>>

D.1. Verkleuring van het oppervlak
Het oppervlak verandert in zekere mate van kleur door elke vorm van verwering. Er worden allerlei
bestanddelen uit de (bodem)omgeving opgenomen, waardoor het oppervlak een andere kleur krijgt of
met een kalkachtige laag bedekt wordt.
Veel voorkomend is de infiltratie van metaalionen, wat leidt tot donkere vlekken. De pigmenten
kunnen door verwering en chemische veranderingen ook zelf van kleur veranderen.

Acties

Er is geen actieve ingreep vereist.
· Bespreek de mogelijkheden voor reiniging met een conservator.
· Controleer de bewaaromgeving; let daarbij op uv-licht.

<< < 275

steen

D. verkleuringen >

>>

Verkleuring van het oppervlak
(bv. van ijzeren doken)
(architectuurelement in oölithische
kalksteen)

© Abdijmuseum Ten Duinen – foto L.J. Derenette

<< < 276

steen

D. verkleuringen >

>>

D.2. Oude restauraties
Oude verlijmingen: de lijm verkleurt na verloop van tijd en wordt vaak geel tot bruin.
Oude aanvullingen worden mat en/of verkleuren.

Acties

· Contacteer een conservator voor een herbehandeling.
· Controleer de bewaaromgeving; let daarbij op uv-licht.
· Verpak de fragmenten in zachte en inerte materialen.

<< < 277

steen

D. verkleuringen >

>>

links: Oude verlijming en aanvulling van de breuknaad
© ADW – foto Tim Clerbaut

rechts: Oude verlijming: de lijm is volledig vergeeld

© Archeologische collectie René Uten – foto Philippe Debeerst, Photoeil i.o.v. Fortvna

<< < 278

steen

D. verkleuringen >

>>

E. (Micro)biologische schade
Algemeen: microbiologisch

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Onrechtstreeks brengen bepaalde organismen schade toe aan stenen objecten. Het object blijft wel
stabiel.
Het anorganische materiaal waaruit stenen objecten bestaan, wordt door de micro-organismen niet als
voeding gebruikt. Toch kunnen ze verkleuringen veroorzaken die niet altijd eenvoudig te verwijderen
zijn en die het object ontsieren.
Op grote fragmenten die lange tijd buiten bewaard bleven, kunnen algen en (korst)mossen zich
vasthechten.

Oorzaken

· Een onvoldoende gereinigd object.
· Een te vochtige omgeving (> 60% RV).

<< < 279

steen

E. (micro)biologische schade >

>>

Microbiologische schade (kapiteel in marmer)
© Dienst Monumentenwacht provincie Oost-Vlaanderen

<< < 280

steen

E. (micro)biologische schade >

>>

E.1. Microbiologische schade
Schijnbaar droge stenen objecten kunnen in de poriën nog steeds voldoende vocht en vuil/aarde
vasthouden die een voedingsbodem zijn voor micro-organismen.
Algen en (korst)mossen op stenen die lange tijd buiten bewaard werden, kunnen het object
ontsieren, vocht vasthouden en eventueel zuren afscheiden. Als ze worden bewaard in een stabiel
binnenklimaat, worden ze het best verwijderd door een conservator.

Acties

· Contacteer een conservator voor een dieptereiniging.
· Controleer de bewaaromgeving en pas ze aan in overleg met een conservator.

<< < 281

steen

E. (micro)biologische schade >

>>

Microbiologische schade (Romaans kapiteel in krijtsteen)
© Abdijmuseum Ten Duinen – foto L.J. Derenette

<< < 282

steen

E. (micro)biologische schade >

>>

! Preventieve conservering
Bewaaromgeving

Stabiele stenen objecten worden bewaard in een stabiele omgeving van 40–50% RV en een t° van
16–18°C.
Sterk verweerde stenen objecten of stenen met decoratielaag: 45–50% RV, met schommelingen tot
max. 3% RV/etmaal.
Stenen objecten met zouten: raadpleeg onmiddellijk een conservator.

Verpakking

Omgeven met zachte, zuurvrije materialen.
Zware fragmenten kunnen gestapeld worden op palletten (liefst in kunststof) en stevige rekken. Leg
onder de steen een dikke laag PE-schuimfolie. Houd het pallet/rek stofvrij (afschermen met bv. Tyvek
of plasticfolie).
Bewaar kleinere fragmenten/objecten nooit met te veel in één doos. De dozen worden te zwaar om
veilig te hanteren en bij manipulatie schuiven de fragmenten tegen elkaar. Omgeef fragmenten altijd
met zachte, inerte materialen, zoals PE-schuim(folie).
Verpak fragiele stenen objecten/stenen met een decoratielaag in ondiepe, inerte kunststoffen dozen,
op een laag PE-schuimfolie of zuurvrij zijdepapier. Zorg ervoor dat het fragment voldoende wordt
omgeven door PE-schuim(folie) om de randen en hoeken te beschermen.

<< < 283

steen

preventieve conservering >

>>

<
<< < 284

steen

Groot stenen bouwmateriaal op een stevig pallet van elkaar gescheiden

© Stad Gent Diesnt Stadsarcheoloie en Stadsarchief

preventieve conservering >

>>

! Controle
In een aangepaste, stabiele omgeving
1 keer per jaar nakijken op sporen van verdere verwering (vooral barsten en ‘kruimels’ rond de
fragmenten, of de aantasting van het decoratieve oppervlak).
In een niet-geacclimatiseerde omgeving
1 keer per 6 maanden nakijken op sporen van verdere verwering (vooral barsten en ‘kruimels’ rond de
fragmenten, of de aantasting van het decoratieve oppervlak).

<< < 285

steen

preventieve conservering >

>>

<

Steenfragmenten in een stevige bak van
elkaar gescheiden door PE-schuimfolie
© Directie Cultuur provincie Oost-Vlaanderen

<< < 286

steen

preventieve conservering >

>>

pleisterwerk

Onder de noemer ‘pleisterwerk’ vallen alle architecturale afwerklagen die zijn uitgevoerd in een
grovere tot fijnere mortel, beschilderd en onbeschilderd. Beschilderde fragmenten bestaan uit grovere
tot fijnere mortellagen en een laatste, zeer fijne en kalkrijke voorbereidingslaag. De pigmenten
werden aangebracht ‘a secco’ (met behulp van een bindmiddel) of ‘a fresco’ (rechtstreeks op de natte

<< < 287

> >>

A. Schade aan het oppervlak
Algemeen bij pleisterwerk zonder oppervlaktedecoratie
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het object is beschadigd, maar de schade is stabiel en het object verweert niet verder in zijn huidige
bewaaromgeving.
Poreus, afgesleten oppervlak. Deze vorm van verwering stopt na de opgraving en is niet langer ‘actief’.
Toch zijn deze fragmenten fragiel en zal door veelvuldig hanteren meer en meer van het originele
materiaal verdwijnen.

Oorzaken

· De uitloging van het originele materiaal (komt vaak voor in een zanderige, zure bodem)

<< < 288

pleisterwerk

A. schade aan het oppervlak >

>>

Poreus, afgesleten, maar stabiel breukoppervlak
© Portiva – foto NC

<< < 289

pleisterwerk

A. schade aan het oppervlak >

>>

Algemeen bij pleisterwerk met oppervlaktedecoratie

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

De hechting tussen het beschilderde oppervlak en de mortellaag is goed. De huidige schildering
blijft intact, ook bij het correct hanteren (met handschoenen). Toch mogen we veronderstellen dat
de hechting tussen pigment en substraat bij archeologische vondsten in zeker mate is aangetast.
Vandaar de keuze voor ‘matige schade’. Voorzichtig hanteren blijft de boodschap.

Oorzaken

· De uitloging/verwering van het originele materiaal en eventuele bindmiddelen

<< < 290

pleisterwerk

A. schade aan het oppervlak >

>>

Beschilderd Romeins fragment met kleine
lacunes in de bovenste verflagen:
toch is de aanwezige picturale laag stabiel
© Agentschap Onroerend Erfgoed
– foto provincie Oost-Vlaanderen

<< < 291

pleisterwerk

A. schade aan het oppervlak >

>>

A.1. Schade aan het oppervlak bij pleisterwerk zonder oppervlaktedecoratie
Poreus, afgesleten oppervlak. Door de wisselwerking met vocht en chemische bestanddelen in de
bodem zijn kleine deeltjes uit het oppervlak verdwenen.
Ook de breukvlakken (randen) van fragmenten kunnen erg poreus en afgesleten zijn. De breukrand is
mogelijk niet langer scherp afgelijnd, maar eerder korrelig en afgerond.

Acties
·
·
·
·

<< < 292

De omgeving aanpassen: zie preventieve conservering pleisterwerk.
Hanteren met handschoenen.
Verpakken in zachte en inerte materialen.
Het verlijmen van pleisterfragmenten laat je over aan een conservator die eerst de breukranden op
aangepaste wijze zal consolideren.

pleisterwerk

A. schade aan het oppervlak >

>>

Poreus, afgesleten,
maar stabiel oppervlak
© Portiva – foto NC

<< < 293

pleisterwerk

A. schade aan het oppervlak >

>>

A.2. Schade aan het oppervlak bij pleisterwerk met oppervlaktedecoratie
Door de wisselwerking met vocht en chemische bestanddelen in de bodem zijn delen van de
pigmentlaag uit het oppervlak verdwenen. De originele techniek van de schildering bepaalt mee de
resistentie in de bodem, maar zo goed als alle beschilderde pleisterlagen zullen daar toch een klein
of groter deel van hun pigmenten verliezen. Na de (geleidelijke) droging kan de resterende decoratie
stabiel zijn en goed hechten aan haar ondergrond. Toch moet je ervan uitgaan dat de schildering
fragieler is dan ze lijkt. Voorzichtig hanteren blijft belangrijk!

Acties
·
·
·
·

<< < 294

De omgeving aanpassen: zie preventieve conservering pleisterwerk.
Hanteren met handschoenen.
Verpakken in zachte en inerte materialen.
Het verlijmen van pleisterfragmenten laat je over aan een conservator die eerst de breukranden op
aangepaste wijze zal consolideren.

pleisterwerk

A. schade aan het oppervlak >

>>

Schade aan de picturale laag, verder is deze rode laag stabiel
© Portiva – foto NC (links)
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen (rechts)

<< < 295

pleisterwerk

A. schade aan het oppervlak >

>>

B. Afschilfering van het oppervlak
Algemeen

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het oppervlak van het object is onstabiel.
De hechting tussen de oppervlaktelaag en de kern van het fragment is niet goed. De verflaag of het
volledige oppervlak schilfert af, ook bij het correct hanteren (met handschoenen). Er is bij het object
gruis of er zijn zelfs losse fragmentjes te vinden.

Oorzaken

· Verwering in de bodem (contact met vocht en tal van chemicaliën), waardoor de hechting tussen de
oppervlakte/decoratielaag en de mortellaag eronder verloren gaat.
· Een te snelle droging van het pleisterwerk na de opgraving, waarbij er door verwering in de bodem
reeds een slechte hechting was tussen het pleisterwerk en de oppervlakte/decoratielaag.
· Zoutschade: het object bevat zouten die bij schommelingen in de vochtigheidsgraad gaan oplossen en
weer uitkristalliseren: de zouten duwen de decoratielaag of compacte preparatielaag weg.

<< < 296

pleisterwerk

A. schade aan het oppervlak >

>>

Schade aan de
picturale en buitenste
pleisterlaag: dit
oppervlak is onstabiel
en vooral rode
pigmenten komen los
bij aanraking

© Portiva – foto NC

<< < 297

pleisterwerk

A. schade aan het oppervlak >

>>

B.1. Aantasting van de oppervlaktelaag/decoratie
De lagen waaruit het pleisterfragment bestaat – steeds fijnere mortellagen en de beschildering –
verliezen hun hechting met elkaar. Dat gebeurt door de verwering van de materialen en/of door de
werking van zouten. Vaak voltrok dit verweringsproces zich al in de bodem en wordt het fragment
in een erg fragiele toestand opgegraven. Maar ook een onaangepaste aanpak vlak na de opgraving,
verkeerd hanteren en een ongeschikte depotomgeving kunnen verdere schade veroorzaken.

Acties
·
·
·
·

<< < 298

Een conservator-restaurator raadplegen, o.a. voor een zouttest.
De omgeving aanpassen (stabiliseren): zie preventieve conservering pleisterwerk.
Niet hanteren.
De verpakking aanpassen door of in overleg met een conservator-restaurator.

pleisterwerk

B. afschilfering van het oppervlak >

>>

Schade aan de picturale laag en voorbereidingslaag,
die uiterst fragiel zijn en bij de minste aanraking loskomen
© Portiva – foto NC

Schade aan de picturale laag die uiterst fragiel is en bij
de minste aanraking loskomt: let vooral op de fragiele
‘groene’ zones
© Portiva – foto NC

<< < 299

pleisterwerk

B. afschilfering van het oppervlak >

>>

Schade aan de
picturale laag en
voorbereidingslaag, die
uiterst fragiel zijn en bij
de minste aanraking
loskomen

© Portiva – foto NC

<< < 300

pleisterwerk

B. afschilfering van het oppervlak >

>>

Schade aan de picturale laag die uiterst fragiel is
en bij de minste aanraking loskomt:
let vooral op de fragiele ‘groene’ zones

© Portiva – foto NC

<< < 301

pleisterwerk

B. afschilfering van het oppervlak >

>>

C. Verwering van de kern
Algemeen

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het object is niet langer stabiel en verweert tot in de kern.
Het oorspronkelijke materiaal is getransformeerd tot een zwakker materiaal, dat zeer fragiel is en erg
gevoelig voor schommelingen in de temperatuur en vochtigheidsgraad. Het fragment kan bij de minste
aanraking verder barsten en breken.

Oorzaken
·
·
·
·

<< < 302

Een zeer sterke verwering in de bodem.
Een ongecontroleerde droging van sterk verweerd pleisterwerk na de opgraving.
Sterke schommelingen in de temperatuur en vochtigheidsgraad in een depot/tentoonstellingsruimte.
Zoutschade: het object bevat zouten die bij schommelingen van de vochtigheidsgraad gaan oplossen
en weer uitkristalliseren, en die het object doen barsten.

pleisterwerk

C. verwering van de kern >

>>

Specifiek: fragmenten
Het breken van pleisterwerk is een vorm van schade van de kern. Of die al dan niet als problematisch
wordt beschouwd, hangt af van de context waarin het object gebruikt wordt.
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Fragmenten kunnen zeer stabiel zijn en geen verdere tekenen van schade vertonen. Fragmenten die
als dusdanig zijn opgegraven, worden beschouwd als individuele objecten en hun conditie wordt
apart bekeken en bepaald.

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Een fragment dat deel uitmaakt van een groter geheel in een presentatie en dat breekt door verkeerd
hanteren, verliest zijn huidige functie en is om die reden ‘ernstig beschadigd’.

Oorzaken

· Het object kwam in de vorm van fragmenten in de bodem terecht of brak door de druk van de bodemlagen.
· Het onzorgvuldig hanteren van objecten.

<< < 303

pleisterwerk

C. verwering van de kern >

>>

C.1. Uitloging – barsten en breuken
Pleisterwerk kan in de bodem zodanig verweren dat een belangrijk deel van de originele samenstelling
is verdwenen (uitgeloogd in de bodem). Het originele materiaal is sterk verzwakt en bevat veel water.
Bij een ongecontroleerde droging, vlak na de opgraving, ontstaan barsten en breuken. Ook later, in het
depot of tentoonstellingsruimte, zal het materiaal blijven ‘bewegen’ en reageren op wisselingen in de
vochtigheidsgraad.
Een object kan barsten vertonen die gemakkelijk tot breuken evolueren wanneer het onzorgvuldig
gehanteerd wordt.

Acties

· Een conservator raadplegen. Actieve conservatie is vereist.
· Niet hanteren.

<< < 304

pleisterwerk

C. verwering van de kern >

>>

Uitbloei van zouten op de breukvlakken en tal van kruimels en kleine
fragmentjes rond de fragmenten
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

<< < 305

pleisterwerk

C. verwering van de kern >

>>

Fragiel fragment met
grote barsten: veilig
hanteren wordt moeilijk
© Agentschap Onroerend
Erfgoed

<< < 306

pleisterwerk

C. verwering van de kern >

>>

Fijne, maar steeds verder
evoluerende barsten

© Portiva – foto NC

<< < 307

pleisterwerk

C. verwering van de kern >

>>

C.2. Breuken: stabiele fragmenten
Pleisterwerk wordt meestal in de vorm van fragmenten opgegraven. Die kunnen perfect stabiel zijn en
op zichzelf weinig schade vertonen.

Actie

Er is geen actie vereist.

Een object dat breekt door het verkeerd te hanteren is vaak een studie- of presentatieobject dat zijn
functie niet langer kan vervullen. In deze context dienen de fragmenten wel verlijmd te worden.

Acties bij nieuwe breuken van een presentatie- of studieobject:

· Een conservator raadplegen voor de herverlijming.
· Scherven samen verpakken: zie preventieve conservering van pleisterwerk.

<< < 308

pleisterwerk

C. verwering van de kern >

>>

Gebroken en losse fragmenten zoals ze vaak voorkomen:
individueel beschouwd zijn deze fragmenten stabiel
© Agentschap Onroerend Erfgoed

<< < 309

pleisterwerk

C. verwering van de kern >

>>

D. Verkleuringen
Algemeen: het object zelf

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het fragment heeft een gewijzigde verschijningsvorm, maar is stabiel.
De verkleuring op zich is niet schadelijk, maar wel permanent. Pigmenten kunnen verkleuren in de
bodem en ook in een ongeschikte bewaaromgeving. Het gaat om een onomkeerbaar chemisch proces
dat voor de verdere bewaring geen grote problemen oplevert.
Een andere vorm van ‘verkleuring’ is de vervuiling van het oppervlak. Heel wat bodemelementen
kunnen in de poreuze pleisterlagen binnendringen, met als gevolg veelal bruinige vlekken. Die
verwijderen is niet zonder risico en is een taak voor een conservator.

Oorzaken

· Chemische verweringsprocessen in de bodem en in een depot/tentoonstellingsruimte.

<< < 310

pleisterwerk

D. verkleuringen >

>>

Algemeen: oude restauraties

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Verouderde lijmen en aanvulmaterialen kunnen een object destabiliseren.
De verkleuring van een aanvulling is onesthetisch en kan door de verwering van de aanvulmaterialen
schadelijke stoffen in het originele pleistermateriaal brengen (bv. gips als oorzaak van zouten).
De verkleuring van lijm wijst erop dat de lijm is verweerd en waarschijnlijk een deel van zijn
hechtkracht heeft verloren. Het object is structureel onstabiel. Bij sterk verweerd (poreus) pleisterwerk
kan de verkleurde lijm in de poriën van het verweerde materiaal binnendringen. De lijm is niet altijd
volledig verwijderbaar. Steunmaterialen die gebruikt werden om verschillende fragmenten samen te
houden kunnen verweren en spanningen veroorzaken.

Oorzaken

· Een onaangepaste lijmsoort en/of verouderde lijm.
· Het gebruik van onaangepaste aanvulmaterialen en/of verouderde steunmaterialen.
· Een onaangepaste, onstabiele bewaaromgeving die de veroudering van deze materialen bevordert.

<< < 311

pleisterwerk

D. verkleuringen >

>>

D.1. Verkleuring van het oppervlak
Het oppervlak verandert in zekere mate van kleur door elke vorm van verwering. Er worden allerlei
bestanddelen uit de (bodem)omgeving opgenomen, waardoor het oppervlak een andere kleur krijgt of
met een kalkachtige laag bedekt wordt.
Veel voorkomend is de infiltratie van metaalionen, wat leidt tot donkere vlekken. De pigmenten
kunnen door verwering en chemische veranderingen ook zelf van kleur veranderen.

Acties
· Er is geen actieve ingreep vereist.
· Bespreek de mogelijkheden voor reiniging met een conservator.
· Controleer de bewaaromgeving; let daarbij op uv-licht.

<< < 312

pleisterwerk

D. verkleuringen >

>>

Fragmenten met nog
lichte ‘vervuiling’ van
bodemelementen;
de pigmenten zijn
eveneens verkleurd
(donkerder, minder
hel van kleur)

© Portiva – foto NC

<< < 313

pleisterwerk

D. verkleuringen >

>>

Fragmenten met nog
lichte ‘vervuiling’ van
bodemelementen; de pigmenten
zijn eveneens verkleurd
(donkerder, minder hel van kleur)

© Portiva – foto NC

<< < 314

pleisterwerk

D. verkleuringen >

>>

Fragmenten met ‘vervuiling’ van bodemelementen,
o.a. vlekken door infiltratie van metaalionen; ook de pigmenten zijn verkleurd
(door het oxideren van (rode en gele) ijzerhoudende pigmenten
© Agentschap Onroerend Erfgoed

<< < 315

pleisterwerk

D. verkleuringen >

>>

D.2. Oude restauraties
Oude verlijmingen: de lijm verkleurt na verloop van tijd en wordt vaak geel tot bruin.
Oude aanvullingen worden mat en/of verkleuren. Pleisterfragmenten werden in het verleden op een
ondergrond ‘gemonteerd’: plaasteren tot houten platen of materialen in kunststof. Deze materialen
gaan verweren of door de degradatie van de lijm gaat de hechting tussen de steunplaat en de
pleisterfragmenten verloren.

Acties

· Contacteer een conservator voor een herbehandeling.
· Controleer de bewaaromgeving; let daarbij op uv-licht.
· Verpak de fragmenten in zachte en inerte materialen.

<< < 316

pleisterwerk

D. verkleuringen >

>>

Muurschildering gemonteerd op ongeschikte
steunvorm: deze biedt onvoldoende steun (zie
doorlopende barst) en is mogelijk een bron van zouten
(ongeschikte pleisterlaag die waarschijnlijk zonder
scheidingslaag is aangebracht)

© Musea Brugge-Raakvlak – foto Karin Keutgens

<< < 317

pleisterwerk

D. verkleuringen >

>>

E. (Micro)biologische schade
Algemeen microbiologisch

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Onrechtstreeks brengen bepaalde organismen schade toe aan pleisterwerk. Het object blijft wel
stabiel.
Het anorganische materiaal waaruit het pleisterwerk bestaat, wordt door de micro-organismen niet als
voeding gebruikt. Toch kunnen ze verkleuringen veroorzaken die niet altijd eenvoudig te verwijderen
zijn en die het object ontsieren.

Oorzaken

· Een onvoldoende gereinigd object.
· Een te vochtige omgeving (> 60% RV).

<< < 318

pleisterwerk

E. (micro)biologische schade >

>>

Microbiologische schade op een pleisterfragment (stipjes)

© Agentschap Onroerend Erfgoed

<< < 319

pleisterwerk

E. (micro)biologische schade >

>>

E.1. Microbiologische schade
Schijnbaar droog pleisterwerk kan in de poriën nog voldoende vocht en vuil/aarde vasthouden die een
voedingsbodem zijn voor micro-organismen.

Acties

· Contacteer een conservator voor een dieptereiniging.
· Controleer de bewaaromgeving.

<< < 320

pleisterwerk

E. (micro)biologische schade >

>>

Microbiologische schade: lichtgroene en zwarte schimmels
© Ornament cvba

<< < 321

pleisterwerk

E. (micro)biologische schade >

>>

! Preventieve conservering
Bewaaromgeving

Stabiel pleisterwerk wordt bewaard in een stabiele omgeving van 40–50% RV en een t° van 16–18°C.
Sterk verweerd pleisterwerk: 45–50% RV, met schommelingen tot max. 3% per etmaal.
Pleisterwerk met zouten: raadpleeg onmiddellijk een conservator.

Verpakking

Omgeven met zachte, zuurvrije materialen.
Fragmenten: nooit te veel in één doos. De dozen worden dan te zwaar om veilig te hanteren en bij
manipulatie schuren de fragmenten tegen elkaar.
Fragiel pleisterwerk:
· kleine fragmenten: individueel verpakken in doorgeprikte PE-minigripzakjes met een laagje PE-schuimfolie
of zuurvrij zijdepapier als steun;
· grotere fragmenten: in een ondiepe, inerte kunststoffen doos, op een laag PE-schuimfolie of zuurvrij
zijdepapier. Omgeef het fragment verder met voldoende PE-schuim(folie) om de randen en hoeken te
beschermen.

<< < 322

pleisterwerk

preventieve conservering >

>>

=

Met teveel in één doos: de fragmenten schuren
tegen elkaar bij manipulatie; het (zure) karton in
ongeschikt; er is geen zachte onderlaag aanwezig

© Agentschap Onroerend Erfgoed

<< < 323

pleisterwerk

=

Met teveel in één doos:
fragmenten schuren teveel tegen elkaar aan

© Agentschap Onroerend Erfgoed

preventieve conservering >

>>

! Controle
In een aangepaste, stabiele omgeving
1 keer per jaar nakijken op sporen van verdere verwering (vooral barsten en ‘kruimels’ rond de
fragmenten).
In een niet-geacclimatiseerde omgeving
1 keer per 6 maanden nakijken op sporen van verdere verwering (vooral barsten en ‘kruimels’ rond de
fragmenten).

<< < 324

pleisterwerk

preventieve conservering >

>>

<
<< < 325

Veilig verpakt geheel van fragmenten, op ‘bedje’ van PE-schuimfolie

© Agentschap Onroerend Erfgoed

pleisterwerk

<

Veilig verpakt, ondersteund en van elkaar gescheiden
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

preventieve conservering >

>>

hout

Hout bestaat in grote mate uit een organische component: cellulose. Die zit in een matrix van
hemicellulose vervat en wordt omhuld door lignine, een natuurlijk bindmiddel dat instaat voor de
samenhang van de cellulose. Lignine is minder onderhevig aan verwering in de bodem dan cellulose.
Wat we in archeologische contexten terugvinden, is dan ook meestal hout met een behoorlijk aandeel

<< < 326

> >>

A/B. Aantasting van het oppervlak
Algemeen

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

De meeste houten objecten worden in een zuurstofrijke, vochtige bodem snel verteerd. Archeologisch
hout komt bijna altijd uit een met water verzadigde, zuurstofarme context. In zo’n context wordt het
aangetast door (anaerobe) bacteriën en hydrolyse, met een extreem fragiel, cellulosearm hout als
gevolg. Het natte hout bij de opgraving ziet er fantastisch uit, maar in feite is een het lege structuur,
gevuld met water.
Water heeft een grote oppervlaktespanning, wat een trekkracht veroorzaakt bij het opdrogen. De
cellen, die tot nu toe met water werden gevuld, klappen in elkaar. Waar de celwanden elkaar raken,
worden ze tegen elkaar ‘gelijmd’. Het hout krimpt, scheurt, barst en vervormt. Dit beperkt zich tot het
oppervlak bij sterke houtsoorten. Het vervormt het hele object bij zachtere of zeer sterk verweerde
houtsoorten.
Dit proces is niet omkeerbaar. Opnieuw nat maken helpt niet. De barsten aan het oppervlak zijn
permanent. Toch kan zo’n object in een onstabiel depot/tentoonstellingsruimte verder blijven
‘bewegen’ en zo ook verder barsten.

<< < 327

hout

A/B. aantasting van het oppervlak

> >>

Door de noodzakelijke behandeling voor nat archeologisch hout zijn er in het verleden tal van
producten uitgetest en gebruikt als consoliderend product op deze objecten. Heel wat van die
materialen zijn zelf onderhevig aan verwering, gaan vergelen, stof aantrekken, zelf verharden enz.

Oorzaken

· Een ongecontroleerde droging na de opgraving veroorzaakt deze vorm van schade: een met water
verzadigd houten object moet altijd behandeld worden in natte toestand, wil men scheuren, barsten
enz. vermijden.
· Droge objecten in depot blijven (behandeld of niet) reageren op schommelingen in de
luchtvochtigheidsgraad, met verder scheuren en barsten als gevolg.
· Het consoliderende product kan zelf verweren door klimaatschommelingen en een teveel aan uv-licht
in een depot/tentoonstellingsruimte.

<< < 328

hout

A/B. aantasting van het oppervlak

> >>

Na ongecontroleerde droging en schommelingen in
vochtigheidsgraad nadien, ‘krult’ het hout aan de
oppervlakte omhoog

© Dienst Erfgoed provincie Antwerpen – foto NC

<< < 329

hout

A/B. aantasting van het oppervlak

> >>

Behandeld hout dat desondanks toch te snel is
gedroogd en is ‘opgekruld
© AVRA – foto provincie Oost-Vlaanderen’

<< < 330

hout

A/B. aantasting van het oppervlak

> >>

A/B.1. Aantasting van het oppervlak van onbehandeld hout
Wanneer een houten object aan de lucht droogt, zal het barsten, scheuren of het oppervlak zal
afschilferen. Deze schade kan zich bij hardere houtsoorten beperken tot het oppervlak. De schade
is permanent, maar kan zich stabiliseren in een stabiele omgeving. In een onstabiel depot/
tentoonstellingsruimte zal het hout verder blijven ‘bewegen’ en zo ook verder barsten.

Acties
·
·
·
·

<< < 331

Een conservator-restaurator raadplegen!
De omgeving aanpassen (stabiliseren): zie preventieve conservering hout.
Zo weinig mogelijk hanteren.
De verpakking aanpassen door of in overleg met een conservator-restaurator.

hout

A/B. aantasting van het oppervlak

> >>

Snel gedroogd hout:
oppervlakkige schade (barsten) en diepere barsten (tot de kern),
de algemene vorm van het object is wel bewaard
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

<< < 332

hout

A/B. aantasting van het oppervlak

> >>

A/B.2. Aantasting van het oppervlak van behandeld hout
Houtoppervlak
Geen enkele stabiliseringsbehandeling voor hout biedt 100% garantie dat het hout tijdens het
proces niet scheurt of barst. Kleine vervormingen of barstjes komen vaak voor, ook wanneer het
hout professioneel behandeld werd. Toch zien we dit hout in een onstabiel depot of in een museale
opstelling gemakkelijk verder verweren, waarbij het verder barst, lamineert of scheurt.

Acties

· De omgeving aanpassen(stabiliseren): zie preventieve conservering.
· Zo weinig mogelijk hanteren.
· De verpakking aanpassen door of in overleg met een conservator-restaurator.

<< < 333

hout

A/B. aantasting van het oppervlak

> >>

Houten oppervlak dat ondanks behandeling toch
is blijven bewegen en barsten

© pam Velzeke – foto provincie Oost-Vlaanderen

<< < 334

hout

A/B. aantasting van het oppervlak

> >>

Houtoppervlak – conservatiematerialen
Door de jaren heen zijn tal van producten uitgetest en gebruikt voor het stabiliseren van hout, met
wisselend succes. Oliën, harsen, verschillende soorten was, suikers enz. werden allemaal ingezet om
de ‘lege ruimtes’ in het hout op te vullen, zodat de structuur bij droging niet in elkaar zou zakken.
Na verloop van tijd gaan sommige van deze materialen uit het hout migreren, met een ‘vet’ aanvoelend
oppervlak als gevolg. Deze oppervlaktes kunnen gemakkelijk stof aantrekken en verdonkeren. Heel
wat materialen veranderen chemisch, zodat ze er hard, bros en korrelig uit zien.

Acties
·
·
·
·

<< < 335

Een conservator raadplegen (en de mogelijkheid tot herbehandeling bespreken).
De omgeving aanpassen (stabiliseren): zie preventieve conservering.
Zo weinig mogelijk hanteren.
De verpakking aanpassen door of in overleg met een conservator-restaurator.

hout

A/B. aantasting van het oppervlak

> >>

Behandeld oppervlak dat bleef reageren
op klimaatschommelingen:
het oppervlak barst en krult op
© AVRA – foto provincie Oost-Vlaanderen

<< < 336

hout

A/B. aantasting van het oppervlak

> >>

C. Verwering van de kern
Algemeen

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het hout is tot in de kern gekrompen, gescheurd, gebarsten en vervormd.
De houtcellen, die eerst met water waren gevuld, klappen bij een ongecontroleerde droging in elkaar.
Waar de celwanden elkaar raken, worden ze tegen elkaar ‘gelijmd’. Het hout krimpt, scheurt, barst en
vervormt. Dit proces is niet omkeerbaar. Opnieuw nat maken helpt niet.
De aanwezige schade is permanent.

Oorzaken

· Een ongecontroleerde droging na de opgraving veroorzaakt deze vorm van schade: een met water
verzadigd houten object moet altijd behandeld worden in natte toestand, wil men scheuren, barsten
enz. vermijden.
· Droge objecten in depot blijven (behandeld of niet) reageren op schommelingen in de
luchtvochtigheidsgraad, met verdere scheuren en barsten als gevolg.

<< < 337

hout

C. verwering van de kern

> >>

Verwering (barsten) tot de kern

© Dienst Erfgoed provincie Antwerpen – foto NC

<< < 338

hout

C. verwering van de kern

> >>

C.1. Verwering van de kern van onbehandeld hout
Door een snelle, ongecontroleerde droging krimpt het hout en ontstaan er diepe barsten en scheuren
over het hele object. Deze schade is permanent, maar wel stabiel in een stabiele bewaaromgeving.
Wisselingen in de vochtigheidsgraad in een onstabiele bewaaromgeving en vooral een te droog
klimaat kunnen op elk moment verdere schade veroorzaken.

Acties

· Een conservator raadplegen! Actieve conservatie is vereist. Een volledig droog object is niet meer te redden.
· Niet hanteren.
· De omgeving aanpassen (stabiliseren): zie preventieve conservering.

<< < 339

hout

C. verwering van de kern

> >>

links: Dit onbehandeld stuk hout vertoont
verschillende barsten tot in de kern
© Directie Cultuur provincie Oost-Vlaanderen

rechts: Deze panfluit in buxus vertoont barsten
tot in de kern na ongecontroleerd drogen
© Foto Restaura

<< < 340

hout

C. verwering van de kern

> >>

C.2. Verwering van de kern van behandeld hout
Niet alle houten objecten die in het verleden werden behandeld, zijn correct behandeld. Heel wat
‘gestabiliseerde’ objecten kunnen nog zo sterk op schommelingen in de vochtigheidsgraad reageren
dat ze alsnog gaan krimpen, barsten en scheuren tot in de kern van het materiaal.

Acties

· Een conservator raadplegen! Actieve conservatie is vereist.
· Niet hanteren.
· De omgeving aanpassen (stabiliseren): zie preventieve conservering.

<< < 341

hout

C. verwering van de kern

> >>

links en onder: Waterput is na
behandeling blijven krimpen en bewegen
in een onstabiele omgeving en detail
© Dienst Erfgoed provincie Antwerpen – foto NC

midden: Kommetje is na behandeling
blijven krimpen en bewegen in een
onstabiele omgeving
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto NC

<< < 342

hout

C. verwering van de kern

> >>

D. Verkleuringen
Algemeen

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Archeologisch hout verkleurt meestal in de bodem en wordt vrij donker tot zelfs zwart. Hout dat
door zijn lange verblijf in de (natte) bodem nog niet of weinig verkleurd is door de reactie met zijn
omgeving, kan door de invloed van licht verkleuren. Het hout wordt donker omdat de lignine oxideert.
Veel voorkomend zijn ook ijzervlekken, veroorzaakt door de corrosie van bv. ijzeren nagels in het hout.
De verkleuring die is veroorzaakt in de bodem, is niet erg schadelijk. Het object heeft door zijn poreuze
structuur tal van elementen uit de bodem opgenomen.

Oorzaken

· De indringing van bodemelementen tijdens de begraving.
· Een omgeving met een te hoge dosis uv-licht.

<< < 343

hout

D. verkleuringen

> >>

Conservatiematerialen

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

<< < 344

De verkleuring die wordt veroorzaakt in een depot/tentoonstellingruimte door conservatiematerialen
voor het stabiliseren van hout, is potentieel zeer schadelijk. Deze materialen kunnen hun functie
verliezen (de fragiele houtstructuur ondersteunen) en/of gaan verharden en broos worden, ze trekken
stof aan enz.

Oorzaken

· Een ongeschikte consolidatie van materialen.
· Een onstabiele omgeving met een te hoge dosis uv-licht.

hout

D. verkleuringen

> >>

D.1. Oude restauraties
Oude consolidatiematerialen zullen zelf onderhevig zijn aan verwering. Ze gaan migreren in het hout,
zelf verkleuren of verharden.

Acties
·
·
·
·

<< < 345

Een conservator raadplegen (bespreek de noodzaak en mogelijkheid van een herbehandeling).
De omgeving aanpassen (stabiliseren): zie preventieve conservering.
Zo weinig mogelijk hanteren.
De verpakking aanpassen door of in overleg met een conservator-restaurator.

hout

D. verkleuringen

> >>

Donkere verkleuring

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

<< < 346

hout

D. verkleuringen

> >>

E. (Micro)biologische schade
Algemeen

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Archeologisch hout wordt in de bodem, maar ook daarbuiten, aangetast door tal van microorganismen, vooral insecten en schimmels.
Hout valt gemakkelijk ten prooi aan insecten en micro-organismen. Een aantasting door schimmels
kan vrij traag verlopen, maar is toch ingrijpend, niet alleen voor het hout zelf: het vormt ook een direct
gevaar voor andere organische objecten in de collectie.
Een aantasting door insecten kan veel sneller verlopen en het hout sterk beschadigen.

Oorzaken

· De biologische aantasting in de bodem; organismen die mogelijk niet verwijderd werden.
· Een bewaaromgeving met een te hoge vochtigheidsgraad en onvoldoende bescherming tegen
insecten.

<< < 347

hout

E. (micro)biologische schade

> >>

Bleke zoutkristallen verschijnen op
het oppervlak
© Directie Cultuur provincie Oost-Vlaanderen

<< < 348

hout

E. (micro)biologische schade

> >>

E.1. Oppervlakkige schade
Schimmels en andere micro-organismen kunnen het hout doen verkleuren en de structuur zelf van het
hout aantasten.

Acties
·
·
·
·

<< < 349

Een conservator raadplegen.
De omgeving aanpassen (stabiliseren): zie preventieve conservering.
Zo weinig mogelijk hanteren.
De verpakking aanpassen door of in overleg met een conservator-restaurator.

hout

E. (micro)biologische schade

> >>

Schimmel op hout

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

<< < 350

hout

E. (micro)biologische schade

> >>

E.2. Schade tot in de kern
Biologische en microbiologische schade kan het houten object tot in de kern aantasten, vooral
bij hout dat nog een redelijk aandeel cellulose bevat (goed bewaarde vondsten). Sommige
consolidatieproducten trekken insecten aan (bv. suikers die gebruikt zijn om hout te stabiliseren).

Acties
·
·
·
·
·

<< < 351

Een conservator raadplegen (bespreek de noodzaak en mogelijkheid van een herbehandeling).
De omgeving aanpassen (stabiliseren): zie preventieve conservering.
Zo weinig mogelijk hanteren.
De verpakking aanpassen door of in overleg met een conservator-restaurator.
Isoleren en in quarantaine plaatsen.

hout

E. (micro)biologische schade

> >>

Zacht, deels gedesintegreerd hout, veroorzaakt door aantasting door insecten
© Directie Cultuur provincie Oost-Vlaanderen

<< < 352

hout

E. (micro)biologische schade

> >>

! Preventieve conservering
Bewaaromgeving

Depot – museum
Bewaar droog (behandeld) hout in een stabiele omgeving met een vochtigheidsgraad die zo stabiel
mogelijk is en tussen de 45 tot 55% ligt (met een maximale fluctuatie van 3% per etmaal).
Scherm de voorwerpen af van (uv-)licht (max. 50 lux bij langdurige belichting), van de ruime omgeving
en van luchtvervuiling. Bewaar ze onder een constante temperatuur van ongeveer 18 tot 20°C.
Omgeef (en verpak) objecten met zuurvrije, inerte materialen.

Verpakking

Omgeef de objecten enkel met zuurvrije materialen (zuurvrij papier, PE-zakjes en schuim).
Vlakke en kleine houten objecten verpak je individueel in een doorgeprikte PE-zak op een laag PEschuim.
Fragiele of bijzondere vondsten plaats je in een vorm, uitgesneden in PE-schuimplaat. Dit materiaal
kan ook dienstdoen als effectieve steunvorm voor een driedimensionaal object. Luchtcirculatie blijft
belangrijk. Plaats de zakken met houten objecten in een zuurvrije en luchtdoorlaatbare container/
doos.

<< < 353

hout

preventieve conservering

> >>

=

Ongeschikte verpakking

© Dienst Erfgoed provincie Antwerpen – foto NC

<< < 354

hout

Ongeschikte verpakking: de vezeltjes van de
watten blijven haperen in het hout

=

© AVRA – foto provincie Oost-Vlaanderen

<

Hetzelfde voorwerp herverpakt
in een geschikte omgeving
© AVRA

preventieve conservering

> >>

! Controle
In een aangepaste, stabiele omgeving
1 keer per jaar nakijken op sporen van verdere verwering (vooral barsten) en verkleuring/uitloging van
conservatiematerialen.
In een niet-geacclimatiseerde omgeving
1 keer per 6 maanden nakijken op sporen van verdere verwering (vooral barsten), op verkleuring/
verharding/uitloging van conservatiematerialen. Ook nakijken op schimmels en sporen van insecten.

Nota! Geen nat hout in een permanent depot.
Nota! Composietmaterialen (veelal metalen + hout): de omgeving aanpassen aan het metaal. Deze
omgeving is in principe te droog voor hout, maar het negatieve effect weegt niet op tegen het risico op
schade door een te vochtige omgeving voor metalen.
Bij twijfel: vraag raad aan een conservator.
Een dergelijk object heeft normaal gezien een conserverende behandeling ondergaan met een
bijbehorend advies voor verdere bewaring.

<< < 355

hout

preventieve conservering

> >>

<
<< < 356

Behandeld hout gefixeerd in een uitgesneden geschikte drager
© Directie Cultuur provincie Oost-Vlaanderen

hout

<

Onbehandeld hout gefixeerd op een geschikte drager
© Directie Cultuur provincie Oost-Vlaanderen

preventieve conservering

> >>

leder

Leder bestaat in grote mate uit collageen, een vezelachtige proteïne, en verweert in contact met water.
Dat wisten onze voorouders al toen ze zich bekwaamden in het leerlooien: ze brachten producten in
het leder om hydrolyse te vermijden. Hierdoor behield het leder ook zijn soepelheid, terwijl het anders
na uitdroging broos en hard zou worden. Afbraakprocessen zullen zowel het collageen aantasten als
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A/B. Aantasting van het oppervlak
Algemeen

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

In volledig natte, zuurstofarme bodems doen de anaerobe bacteriën – en vooral het water zelf – het
vernietigende werk. Toch kan leder uit natte bodems er verbazend goed uitzien, net als hout. Maar in
het water verdwijnen de looiproducten stilaan. Water neemt hun plaats in en tast door hydrolyse het
collageen aan. Zoals bij hout ontstaat zo een zwakke structuur die in grote mate met water is gevuld.
Toch kan het leder er stevig en soepel uitzien.
Bij ongecontroleerd opdrogen kleven de collageenvezels tegen elkaar. Het leder krimpt, scheurt, barst
en vervormt.
Dit proces is nauwelijks omkeerbaar: opnieuw nat maken helpt niet. Bij goed bewaard leder kan de
schade zich beperken tot het oppervlak.
Door de noodzaak aan een behandeling voor nat archeologisch leder zijn in het verleden tal van
producten uitgetest op deze objecten en werden ze gebruikt als consoliderend product. Heel wat van
die materialen zijn zelf onderhevig aan verwering en gaan vergelen, stof aantrekken, verharden enz.
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leder

A/B. aantasting van het oppervlak

> >>

Oorzaken
· Een ongecontroleerde droging na de opgraving veroorzaakt deze vorm van schade: een met water
verzadigd lederen object moet altijd behandeld worden in natte toestand, wil men scheuren, barsten,
lamineren enz. vermijden. (Bij goed bewaard leder kan de schade zich beperken tot het oppervlak.)
· Droge objecten in depot blijven (behandeld of niet) reageren op schommelingen in de
luchtvochtigheidsgraad, met verder scheuren en barsten als gevolg.
· Het consoliderende product kan zelf verweren door klimaatschommelingen en een teveel aan uv-licht in
een depot/tentoonstellingsruimte. Sommige consolidatieproducten zijn zelfs in optimale
omstandigheden niet stabiel en zullen na verloop van tijd verweren.
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leder

A/B. aantasting van het oppervlak

> >>

Detail leder: de collageenvezels zijn zichtbaar.
Het oppervlak krimpt en barst.

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen
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leder

A/B. aantasting van het oppervlak

> >>

Barsten beperken zich tot het oppervlak

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen
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leder

A/B. aantasting van het oppervlak

> >>

A/B1. Aantasting van het oppervlak van onbehandeld leder
Wanneer een lederen object aan de lucht droogt, zal het krimpen, barsten en scheuren, of het
oppervlak zal lamineren. Deze schade kan zich bij stevigere, dikkere en beter bewaarde ledersoorten
tot het oppervlak beperken.

Acties
·
·
·
·
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Een conservator-restaurator raadplegen.
De omgeving aanpassen (stabiliseren): zie preventieve conservering leder.
Zo weinig mogelijk hanteren.
De verpakking aanpassen door of in overleg met een conservator-restaurator.

leder

A/B. aantasting van het oppervlak

> >>

Onbehandeld leder dat barst
© Dienst Archeologie stad Mechelen
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leder

A/B. aantasting van het oppervlak

> >>

A/B.2. Aantasting van het oppervlak van behandeld leder
Lederoppervlak
Geen enkele stabiliseringsbehandeling voor leder biedt 100% garantie dat het tijdens het proces niet
verhardt en kleine barstjes vertoont. Kleine vervormingen of barstjes kunnen voorkomen, ook wanneer
het leder professioneel behandeld werd. We zien dit leder in een onstabiel depot of in een museale
opstelling ook gemakkelijk verder verweren, waarbij het verder krimpt, verhardt, barst, lamineert of
scheurt.

Acties

· De omgeving aanpassen (stabiliseren): zie preventieve conservering leder.
· Zo weinig mogelijk hanteren.
· De verpakking aanpassen door of in overleg met een conservator-restaurator.
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leder

A/B. aantasting van het oppervlak
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Behandeld, maar verder gebarsten (oppervlak)
in een onstabiele omgeving

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen
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leder

A/B. aantasting van het oppervlak
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Lederoppervlak – conservatiematerialen
Door de jaren heen zijn tal van producten voor het stabiliseren van leder uitgetest en gebruikt, met
wisselend succes. Oliën, harsen, verschillende soorten was enz. werden allemaal ingezet om de ‘lege
ruimtes’ in het leder op te vullen, zodat de structuur bij droging niet in elkaar zou zakken.
Na verloop van tijd gaan sommige van deze materialen uit het leder migreren, met een ‘vet’
aanvoelend oppervlak als gevolg. Deze oppervlaktes kunnen makkelijk stof aantrekken. Ze gaan
verdonkeren en heel wat materialen zullen chemisch veranderen, zodat ze er hard, bros en korrelig
uitzien.

Acties
·
·
·
·
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Een conservator-restaurator raadplegen en de mogelijkheid tot herbehandeling bespreken.
De omgeving aanpassen (stabiliseren): zie preventieve conservering leder.
Zo weinig mogelijk hanteren.
De verpakking aanpassen door of in overleg met een conservator-restaurator.

leder

A/B. aantasting van het oppervlak

> >>

Behandeld leder: de olie verkleurt en migreert naar buiten
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen
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leder

A/B. aantasting van het oppervlak

> >>

C. Verwering van de kern
Algemeen

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het leder is tot in de kern gekrompen, gescheurd, gebarsten en vervormd.
De collageenvezels gaan bij ongecontroleerde droging in elkaar klitten en verharden. Het leder krimpt,
scheurt, barst, vervormt en verhardt. Dit proces is niet omkeerbaar en de schade is permanent. Deze
objecten zijn broos en erg fragiel. Opnieuw nat maken helpt niet.

Oorzaken

· Een ongecontroleerde droging na de opgraving veroorzaakt deze vorm van schade: een met water
verzadigd lederen object moet altijd behandeld worden in natte toestand, wil men scheuren, barsten,
lamineren enz. vermijden.
· Droge objecten in depot blijven (behandeld of niet) reageren op schommelingen in de
luchtvochtigheidsgraad, met verdere schade als gevolg.
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leder

C. verwering van de kern

> >>

Het leder barst en
scheurt tot in de kern na
ongecontroleerde droging

© Dienst Archeologie stad Mechelen
– foto NC
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leder

C. verwering van de kern

> >>

C.1. Verwering van de kern van onbehandeld leder
Door een snelle, ongecontroleerde droging krimpt het leder, verhardt het en ontstaan er barsten en
scheuren over het hele object heen. Wanneer alle water is verdampt, stopt dit proces. Het object is erg
broos en fragiel, en verdraagt weinig manipulatie.
Wisselingen in de vochtigheidsgraad en vooral een droog klimaat kunnen op elk moment verdere
schade veroorzaken. Een aantal van de collageenvezels blijft reageren op schommelingen in de
vochtigheidsgraad.

Acties

· Een conservator raadplegen en de mogelijkheid tot actieve conservatie bespreken. De schade aan een
volledig droog object is echter permanent.
· Niet hanteren.

<< < 370

leder

C. verwering van de kern

> >>

Onbehandeld leder barst tot de kern, scheurt en lamineert na
ongecontroleerde droging
© ADW – foto provincie Oost-Vlaanderen
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leder

C. verwering van de kern

> >>

C.2. Verwering van de kern van behandeld leder
Niet alle lederen objecten die in het verleden werden behandeld, zijn correct behandeld.
Heel wat zogenaamd ‘gestabiliseerde’ objecten kunnen nog zo sterk op schommelingen in de
vochtigheidsgraad reageren dat ze alsnog krimpen, barsten en scheuren tot in de kern van het
materiaal.

Acties

· Een conservator raadplegen en de mogelijkheid tot actieve conservatie (herbehandeling) bespreken.
· De omgeving aanpassen (stabiliseren): zie preventieve maatregelen voor leder.
· Niet hanteren.
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leder

C. verwering van de kern

> >>

links: Verwering tot de kern
rechts: Verwering tot de kern na ‘behandeling’:
het gladde oppervlak ‘trek zich los’ van de laag er onder
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen
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leder

C. verwering van de kern

> >>

D. Verkleuringen
Algemeen

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Archeologisch leder verkleurt meestal in de bodem, vooral door de reactie van de looiproducten met
bestanddelen in die bodem. Het wordt erg donker.
Leder dat door zijn lange verblijf in de (natte) bodem nog niet of weinig verkleurd is door de reactie
met zijn omgeving, kan door de invloed van licht verkleuren. Schoenzolen met ijzervlekken komen
vaak voor; de vlekken worden veroorzaakt door de corrosie van ijzeren nageltjes die in het leder zitten
of zaten.
De verkleuring die in de bodem is veroorzaakt, is niet erg schadelijk. Belangrijk is de vondsten in een
stabiele omgeving te bewaren. De verkleuring op zich is dan niet schadelijk.

Oorzaken

· Het indringen van bodemelementen tijdens de periode van de begraving.
· Het verkleuren van het leder/de looiproducten zelf.
· Een omgeving met een te hoge dosis uv-licht.
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leder

D. verkleuringen

> >>

Zwart verkleurde emmer

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto NC
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leder

IJzervlekken door corrosie van de nageltjes

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

D. verkleuringen

> >>

Conservatiematerialen

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade
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De verkleuring van conservatiematerialen voor het stabiliseren van leder is potentieel zeer schadelijk.
Ze wordt veroorzaakt in depots/tentoonstellingsruimtes. De materialen kunnen hun functie verliezen
(de fragiele lederstructuur ondersteunen) en/of verharden en worden broos.

Oorzaken

· Ongeschikte consolidatiematerialen.
· Een onstabiele omgeving met een te hoge dosis uv-licht.

leder

D. verkleuringen

> >>

De oude conservatiematerialen
verharden en verkleuren (centrale zone)

© Provincie Vlaams-Brabant
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leder

D. verkleuringen

> >>

D.1. Oude restauraties
Oude consolidatiematerialen zullen zelf onderhevig zijn aan verwering. Ze gaan migreren in het leder,
zelf verkleuren of verharden.

Acties
·
·
·
·
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Een conservator-restaurator raadplegen en de noodzaak/mogelijkheid tot herbehandeling bespreken.
De omgeving aanpassen (stabiliseren): zie preventieve conservering leder.
Zo weinig mogelijk hanteren.
De verpakking aanpassen door of in overleg met een conservator-restaurator.

leder

D. verkleuringen

> >>

Oude restauratie, het leder
kleurt donker en de oude
conservatiematerialen vloeien
langzaam uit het leder

© Maarten Berkers
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leder

D. verkleuringen
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E. (Micro)biologische schade
Algemeen

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Archeologisch leder wordt in de bodem, maar ook daarbuiten, aangetast door tal van microorganismen, voornamelijk schimmels.
Leder wordt in mindere mate dan hout aangetast door insecten, maar wel door andere organismen,
zoals schimmels. De aantasting kan vrij traag verlopen, maar is toch ingrijpend, niet alleen voor het
leder zelf: ze vormt ook een direct gevaar voor andere organische objecten in de collectie.

Oorzaken

· De biologische aantasting in de bodem; organismen die mogelijk niet verwijderd werden.
· Een bewaaromgeving met een te hoge vochtigheidsgraad.
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leder

E. (micro)biologische schade

> >>

Schimmelvorming op leder

© NC
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leder

E. (micro)biologische schade

> >>

E.1. Oppervlakkige schade
Schimmels kunnen het leder doen verkleuren en de structuur zelf van het leder aantasten.

Acties
·
·
·
·
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Een conservator raadplegen.
De omgeving aanpassen (stabiliseren): zie preventieve conservering leder.
Zo weinig mogelijk hanteren.
De verpakking aanpassen door of in overleg met een conservator-restaurator.

leder

E. (micro)biologische schade

> >>

Schimmelvorming op leder

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen
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leder

E. (micro)biologische schade

> >>

! Preventieve conservering
Bewaaromgeving

Depot – museum
Bewaar droog (behandeld) leder in een stabiele omgeving met een vochtigheidsgraad die zo stabiel
mogelijk is en tussen de 45 tot 55% ligt (met een maximale fluctuatie van 3% per etmaal).
Scherm de voorwerpen af van (uv-)licht (max. 50 lux bij langdurige belichting), van de ruime omgeving
en van luchtvervuiling. Bewaar ze onder een constante temperatuur van ongeveer 18 tot 20°C.
Omgeef (en verpak) objecten alleen met zuurvrije, inerte materialen.

Verpakking

Omgeef de objecten enkel met zuurvrije materialen (zuurvrij papier, PE-zakjes en schuim).
Vlakke lederen objecten verpak je individueel in een doorgeprikte PE-zak op een laag PE-schuim.
Fragiele of bijzondere vondsten plaats je in een vorm, uitgesneden in PE-schuimplaat. Dit materiaal
kan ook dienstdoen als effectieve steunvorm voor een driedimensionaal object. Luchtcirculatie blijft
belangrijk. Plaats de zakken met ledervondsten in een zuurvrije en luchtdoorlaatbare container/doos.
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leder

preventieve conservering

> >>

=
<< < 385

leder

Verdroogd leder in ongeschikte verpakking
© Dienst Archeologie stad Mechelen

preventieve conservering

> >>

! Controle
In een aangepaste, stabiele omgeving
1 keer per jaar nakijken op sporen van verdere verwering (vooral barstjes) en verkleuring/uitloging van
conservatiematerialen.
In een niet-geacclimatiseerde omgeving
1 keer per 6 maanden nakijken op sporen van verdere verwering (vooral barstjes), op verkleuring/
verharding/uitloging van conservatiematerialen. Ook nakijken op schimmels.

Nota! Geen nat leder in een permanent depot.
Nota! Composietmaterialen (veelal metalen + leder): de omgeving aanpassen aan het metaal.
Deze omgeving is in principe te droog voor leder, maar het negatieve effect weegt niet op tegen het
risico op schade door een te vochtige omgeving voor metalen.
Bij twijfel: vraag raad aan een conservator.
Een dergelijk object heeft normaal gezien een conserverende behandeling ondergaan met een
bijbehorend advies voor verdere bewaring.
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leder

preventieve conservering

> >>

<

<< < 387

leder

<

links: Leder in steunvorm van PE-schuimplaat

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

rechts: Leder in doorprikt PE-minigripzak op PE-schuimfolie
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

preventieve conservering
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botmateriaal

Zowel been, gewei als ivoor bestaan uit een anorganisch deel dat zorgt voor hardheid (vooral
kalkzouten, hydroxyapatiet). Het organische deel van zijn kant zorgt voor elasticiteit en stevigheid
(vooral het vezelachtige proteïne collageen). Bot, gewei en ivoor bestaan uit dezelfde materialen, maar
in verschillende verhoudingen. Ivoor bestaat uit ‘dentine’ (met een groot aandeel hydroxyapatiet) en
heeft een typische, gelaagde structuur.
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A. Schade aan het oppervlak
Algemeen

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het object is beschadigd, maar de schade is stabiel en het object verweert niet verder in zijn huidige
bewaaromgeving.
Poreus, afgesleten oppervlak. Deze vorm van verwering stopt na de opgraving en is niet langer ‘actief’
in een stabiele bewaaromgeving.
Toch zijn deze objecten fragiel en moet men ze voorzichtig hanteren.

Oorzaken

· Uitloging van het originele materiaal.
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botmateriaal

A. schade aan het oppervlak

> >>

Bewerkt dierlijk botmateriaal: been
Bewerkt dierlijk botmateriaal: gewei

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen
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botmateriaal

A. schade aan het oppervlak

> >>

A.1. Schade aan het oppervlak
Poreus, afgesleten oppervlak. Door de wisselwerking met vocht en chemische bestanddelen in de
bodem zijn kleine deeltjes uit het oppervlak verdwenen.

Acties

· Hanteren met handschoenen.
· Verpakken in zachte, zuurvrije en inerte materialen.
· Bewaren in een stabiele omgeving: zie preventieve conservering botmaterialen.
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botmateriaal

A. schade aan het oppervlak

> >>

Stabiel, maar verweerd oppervlak

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen
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botmateriaal

A. schade aan het oppervlak
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B. Afschilfering van het oppervlak
Algemeen

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het oppervlak van het object is onstabiel.
Door een snelle droging na de opgraving of een onstabiele bewaaromgeving gaat het oppervlak van
botmaterialen delamineren en uiteindelijk afschilferen.
Door hun organische component blijven ze in staat vocht op te nemen en weer af te geven.
Heel wat objecten in botmateriaal werden in het verleden ‘gestabiliseerd’ door ze te voorzien van een
vernislaag. In een onstabiele omgeving kunnen dit ‘geverniste’ oppervlak en de kern van het object
verschillend ten opzichte van elkaar bewegen, waardoor het oppervlak met de vernislaag loskomt.
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botmateriaal

B. afschilfering van het oppervlak

> >>

Oorzaken
· Verwering in de bodem (contact met vocht en tal van chemicaliën), waarbij het botmateriaal
uitgeloogd raakt (anorganische component in een zure bodem; organische component in een eerder
basische omgeving).
· Een te snelle droging van het botmateriaal na de opgraving, waarbij er door verwering in de bodem
een fragiele zone ontstaat in de buitenste zone van het botmateriaal.
· Te grote schommelingen in de vochtigheidsgraad in een depot/museale omgeving, waarbij vooral de
oppervlaktelaag vocht opneemt en weer afgeeft en gaat ‘bewegen’ ten opzichte van de kern, of
waarbij een vernislaag anders gaat bewegen dan de kern van het object.
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botmateriaal

B. afschilfering van het oppervlak

> >>

B.1. Delaminatie en afschilfering van de oppervlaktelaag
De oppervlaktelaag droogt te snel ten opzichte van de kern van het materiaal en ‘trekt zich los’.
Vaak is een deel van de oppervlaktelaag al in de bodem uitgeloogd en wordt het object in een erg
fragiele toestand opgegraven. Een te snelle droging na de opgraving of te sterke schommelingen in de
luchtvochtigheidsgraad in de bewaaromgeving veroorzaken deze vorm van schade aan het oppervlak.

Acties
·
·
·
·
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De omgeving aanpassen: zie preventieve conservering botmaterialen.
Een conservator raadplegen.
Niet hanteren.
Verpakken in zachte, zuurvrije en inerte materialen. Aan te passen door of in overleg met een
conservator-restaurator.

botmateriaal

B. afschilfering van het oppervlak

> >>

Uitgeloogd bot lamineert na (te) snelle droging met details

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto NC
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botmateriaal

B. afschilfering van het oppervlak
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B.2. Delaminatie en afschilfering van het behandelde object
Het behandelde (vaak ‘geverniste’) oppervlak beweegt anders ten opzichte van de onbehandelde
kern. Deze laag krimpt, barst, schilfert af of ‘trekt zich los’ van haar ondergrond.
Te sterke schommelingen in de luchtvochtigheidsgraad in de bewaaromgeving veroorzaken deze vorm
van schade aan het oppervlak.

Acties
·
·
·
·
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De omgeving stabiliseren: zie preventieve conservering botmaterialen.
Een conservator raadplegen.
Niet hanteren.
Verpakken in zachte, zuurvrije en inerte materialen. Aan te passen door of in overleg met een
conservator-restaurator.

botmateriaal

B. afschilfering van het oppervlak

> >>

Delaminatie en afschilfering behandeld object

© SteM – foto NC
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botmateriaal

B. afschilfering van het oppervlak

> >>

C. Verwering van de kern
Algemeen
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het object is niet langer stabiel en verweerd tot in de kern.
Het oorspronkelijke materiaal is getransformeerd tot een zwakker materiaal. Dat is zeer fragiel en erg
gevoelig voor schommelingen in de temperatuur en de vochtigheidsgraad. Het object kan bij snelle
droging na de opgraving of door de minste schommelingen in luchtvochtigheidsgraad verder barsten
en breken.

Oorzaken

· Zeer sterke verwering in de bodem.
· Een ongecontroleerde droging na de opgraving van sterk verweerde botmaterialen.
· Sterke schommelingen in de temperatuur en luchtvochtigheidsgraad in het depot en/of de
tentoonstellingsruimte.
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botmateriaal

C. verwering van de kern

> >>

Uitgeloogd bot barst na (te) snelle droging

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen
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botmateriaal

C. verwering van de kern

> >>

C.1. Uitloging – barsten en breuken
Botmaterialen kunnen in de bodem zodanig verweren dat een belangrijk deel van hun originele
samenstelling is verdwenen (uitgeloogd in de bodem). Het originele materiaal is verzwakt en bevat vrij
veel water. Vooral bewerkte botmaterialen zijn hieraan onderhevig. Been is gevoeliger dan gewei, en
ivoor is extreem gevoelig voor deze vorm van schade.
Bij een ongecontroleerde droging, vlak na de opgraving, ontstaan heel vaak barsten en breuken in
botmaterialen. Ook later, in het depot of de tentoonstellingsruimte, zal het materiaal blijven ‘bewegen’
en sterk reageren op wisselingen in de vochtigheidsgraad.
Een object kan barsten vertonen of valt zelfs volledig uit elkaar (ivoor) wanneer het onzorgvuldig
gehanteerd wordt.

Acties
·
·
·
·

<< < 401

De omgeving aanpassen: zie preventieve conservering botmaterialen.
Een conservator raadplegen! Actieve conservatie is vereist.
Niet hanteren.
Verpakken in zachte, zuurvrije en inerte materialen. Aan te passen door of in overleg met een
conservator-restaurator.

botmateriaal

C. verwering van de kern

> >>

Kammetje bewaard in onstabiele depotomgeving (+ onaangepaste verpakking)
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen
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botmateriaal

Ivoren biljartbal barst in typisch patroon na (te) snelle droging

© Dienst Erfgoed provincie Antwerpen – foto NC

C. verwering van de kern
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D. Verkleuringen
Infiltratie

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het object heeft een andere verschijningsvorm, maar is stabiel.
De verkleuring op zich is niet schadelijk, maar wel permanent. Botmateriaal is poreus en zal tal
van bodemelementen in zijn structuur opnemen. We zien voornamelijk vlekken door het indringen
van metaalionen. In een onstabiele bewaaromgeving kunnen metaalionen in het object infiltreren
(samengestelde objecten).

Oorzaken

· Chemische verweringsprocessen in de bodem.
· Een onaangepaste bewaaromgeving (samengestelde materialen).

<< < 403

botmateriaal

D. verkleuringen

> >>

Schade door (uv-)licht
Het object heeft een andere verschijningsvorm en is onstabiel.

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Een té grote blootstelling aan licht zal botmateriaal doen verbleken en ook doen degraderen. Daardoor
wordt het erg bros en extreem fragiel: de organische component wordt sterk aangetast. Zeker ivoor is
zeer gevoelig voor ‘lichtschade’.

Oorzaken

· (Uv-)licht in het depot en/of de tentoonstellingsruimte.

<< < 404

botmateriaal

D. verkleuringen

> >>

Algemeen over oude restauraties
Verouderde lijmen en vernislagen kunnen een object destabiliseren.

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

De verkleuring van de lijm wijst erop dat hij is verweerd en waarschijnlijk een deel van zijn hechtkracht
heeft verloren. Het object is structureel onstabiel. Bij sterk verweerde (poreuze) botmaterialen kan
de verkleurde lijm in de poriën van het verweerde materiaal dringen. De lijm is niet altijd volledig
verwijderbaar.
Veel botmateriaal met barsten werd in het verleden ‘geconsolideerd’ met een verdunde lijmsoort
om verdere schade te voorkomen. Deze materialen gaan zelf verweren, verkleuren en broos worden.
Ze verergeren op langere termijn meestal het probleem van delamineren en barsten. Een oplossing
bieden ze dus niet.

Oorzaken

· Gebruik van een onaangepaste lijmsoort/verouderde lijm.
· Gebruik van een onaangepast consolidatieproduct/verouderde consoliderende producten.
· Een onaangepaste, onstabiele bewaaromgeving die de veroudering van de materialen bevordert.

<< < 405

botmateriaal

D. verkleuringen

> >>

Erg donker verkleurd bewerkt bot

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

<< < 406

botmateriaal

D. verkleuringen

> >>

D.1. Verkleuring van het oppervlak
Het oppervlak verandert bij archeologische botmaterialen in zekere mate altijd van kleur. Er worden
allerlei bestanddelen uit de (bodem)omgeving opgenomen, waardoor het oppervlak een andere kleur
krijgt (bruin tot zwart).
Veel voorkomend is de infiltratie van ijzerionen, met als gevolg veelal bruine vlekken. Ook corrosie
van metalen bij samengestelde objecten in een onaangepaste bewaaromgeving kan nieuwe vlekken
veroorzaken.

Acties

· Er is geen actieve ingreep vereist (voor het botmateriaal).
· De omgeving controleren en stabiliseren: zie preventieve conservering botmaterialen en metalen
(voor samengestelde objecten).

<< < 407

botmateriaal

D. verkleuringen

> >>

linksboven: Kopercorrosie van het metalen deel,
kleurt het omliggende botmateriaal groen

© Stad Antwerpen dienst Archeologie – foto provincie Oost-Vlaanderen

linksonder:
Bot rond de ijzeren rivetje kleurt bruin door ijzercorrosie
rechts: Verkleurd bewerkt bot
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

<< < 408

botmateriaal

D. verkleuringen

> >>

D.2. (Uv-)lichtschade
Wanneer botmateriaal verbleekt door een teveel aan uv-licht, betekent dit dat het materiaal zelf
wordt aangetast. Deze vorm van schade kan zich beperken tot het oppervlak maar kan het object ook
volledig aantasten. Vooral ivoor is zeer gevoelig voor deze vorm van verwering en kan na langdurige
blootstelling barsten en zelfs volledig uit elkaar vallen.

Acties

· Een conservator raadplegen.
· De omgeving aanpassen: zie preventieve conservering botmaterialen.
· Verpakken in zachte, zuurvrije en inerte materialen. Aan te passen door of in overleg met een
conservator-restaurator.

<< < 409

botmateriaal

D. verkleuringen

> >>

Geel verkleurd bot dat lange tijd tentoongesteld werd
(zonder strikte controle op lichtintensiteit of uv-bescherming

© Musea Brugge-Raakvlak

<< < 410

botmateriaal

D. verkleuringen

> >>

D.3. Oude restauraties
De lijm van oude verlijmingen verkleurt na verloop van tijd en wordt vaak geel tot bruin. De verkleurde
lijm is niet altijd verwijderbaar uit het poreuze botmateriaal.
Producten die gebruikt werden om barstend botmateriaal te stabiliseren, gaan zelf verkleuren en
broos worden. Ze verliezen hun hechtkracht en verkleuren het botmateriaal. Meestal dringen ze niet
door tot de kern van het materiaal, waardoor er twee zones ontstaan: een geconsolideerde zone en
een onbehandelde kern. In een onstabiele omgeving gaan de twee zones verschillend reageren op
schommelingen in de luchtvochtigheidsgraad, met ernstige schade als gevolg.

Acties

· Contacteer een conservator voor een herbehandeling.
· De bewaaromgeving controleren en stabiliseren: zie preventieve conservering botmaterialen.
· Verpakken in zachte, zuurvrije en inerte materialen.

<< < 411

botmateriaal

D. verkleuringen

> >>

(Ivoren) mammoettand
met resten van verkleurde
vernislaag: het object
blijft ‘bewegen’ en
barsten in een onstabiele
depotomgeving

© Agentschap Onroerend Erfgoed –
foto provincie Oost-Vlaanderen

Donker geelbruin
verkleurde (en falende)
vernislaag op een
mammoettand

© Dienst Erfgoed provincie
Antwerpen – foto NC

<< < 412

botmateriaal

D. verkleuringen

> >>

E. (Micro)biologische schade
Algemeen microbiologisch

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Bepaalde organismen brengen rechtstreeks of onrechtstreeks schade toe aan het botmateriaal. Het
object blijft wel stabiel.
Uitgeloogd botmateriaal waaruit het grootste deel van de organische component is verdwenen,
gebruiken micro-organismen niet als voedsel. Toch kunnen die organismen verkleuringen veroorzaken.
Die zijn niet altijd eenvoudig te verwijderen en ontsieren het object.
Botmaterialen mét een organische component kunnen wél als voedselbron gebruikt worden.

Oorzaken

· Een onvoldoende gereinigd object.
· Een te vochtige omgeving (> 60% RV).

<< < 413

botmateriaal

E. (micro)biologische schade

> >>

Zwarte stipjes (sporen van schimmels) op het oppervlak
© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto NC

<< < 414

botmateriaal

E. (micro)biologische schade

> >>

E.1. Microbiologische schade
Uitgeloogd botmateriaal, dat vooral bestaat uit anorganische kalkzouten, is poreus. Dat materiaal kan
na de opgraving nog steeds voldoende vocht en vuil/aarde vasthouden die een voedingsbodem zijn
voor micro-organismen.
Botmateriaal met een organische component kunnen dienen als voedingsbodem voor schimmels, die
het oppervlak verkleuren (meestal kleine zwarte stipjes die nauwelijks te verwijderen zijn).

Acties

· Contacteer een conservator voor een dieptereiniging.
· De bewaaromgeving aanpassen: zie preventieve conservering botmaterialen.
· Verpakken in zachte, zuurvrije en inerte materialen.

<< < 415

botmateriaal

E. (micro)biologische schade

> >>

Duidelijke sporen van schimmels (wit)
op het oppervlak
© Directie Cultuur provincie Oost-Vlaanderen

<< < 416

botmateriaal

E. (micro)biologische schade

> >>

! Preventieve conservering
Bewaaromgeving

Stabiel botmateriaal wordt bewaard in een stabiele omgeving van 50–55% RV en een t° van 16–18°C.
Sterk verweerde botmaterialen met een neiging tot barsten 50–55% RV (schommelingen tot max.
3% RV/etmaal). Voor ivoor strikt toe te passen!

Verpakking

Omgeven met zachte, zuurvrije materialen.
Natuurlijk botmateriaal
Nooit te veel in één zak/doos. De dozen worden dan te zwaar om veilig te hanteren en het
botmateriaal schuurt tegen elkaar bij manipulatie, of breekt door de druk.
Bewerkt of zeer fragiel natuurlijk botmateriaal
Individueel verpakken in een doorgeprikt PE-minigripzakje met een laagje PE-schuimfolie als steun of
op een steunvorm van PE-schuimplaat waarin de vorm van het object wordt uitgesneden.

<< < 417

botmateriaal

preventieve conservering

> >>

<

Twee benen objecten, hier
correct verpakt in een steunvorm
van PE-schuim, in een inert,
stevig doosje. Ze afzonderlijk
verpakken in een doorprikt PEzakje, rustend op stukje een
PE-schuimfolie zou eveneens
gelden als een geschikte
verpakking.

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto NC

=

Té grote zak met teveel vondsten bij elkaar

© SteM – foto NC

<

boven & onder:
Geschikte verpakking: de botfragmenten zitten niet met
teveel in een zak, zodat ze elkaar niet kunnen beschadigen
© Directie Cultuur provincie Oost-Vlaanderen

<< < 418

botmateriaal

preventieve conservering

> >>

! Controle
In een aangepaste, stabiele omgeving
1 keer per jaar nakijken op sporen van verdere verwering (vooral barsten).
In een niet-geacclimatiseerde omgeving
1 keer per 6 maanden nakijken op sporen van verdere verwering (vooral barsten).

Nota! Geen nat leder in een permanent depot.
Nota! Composietmaterialen (veelal metalen + botmateriaal): de omgeving aanpassen aan het metaal.
Die is dan in principe te droog voor het botmateriaal, maar het negatieve effect weegt niet op tegen het
schaderisico door een te vochtige omgeving voor metalen.
Bij twijfel: vraag raad aan een conservator.

<< < 419

botmateriaal

preventieve conservering

> >>

Kam barst door corrosie van de ijzeren rivetten –
liever (té) droog bewaren dan
deze vorm van schade te veroorzaken.

© Agentschap Onroerend Erfgoed – foto provincie Oost-Vlaanderen

<< < 420

botmateriaal

preventieve conservering

> >>

textiel

Textiel is een min of meer flexibel product dat zowel met dierlijk als plantaardig materiaal vervaardigd
kan worden. De nabehandeling van de vezels en de bindingswijze van het textiel, zoals o.a.
weven, vilten en vlechten, spelen een grote rol in het degradatieproces van archeologisch textiel.
De organische componenten in beide vezelsoorten reageren snel op veranderende klimatologische
omstandigheden. Zo vervalt bij droog textiel die kenmerkende soepelheid en wordt het object heel

<< < 421

> >>

A. Schade aan het oppervlak
Algemeen

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Het oppervlak van het weefsel vertoont zwakke en sterke zones.
Plantaardige vezels worden sneller afgebroken in een zure omgeving, dierlijke vezels in een basische
omgeving. Ook een wisselend vochtgehalte van de bodemlaag zal het afbraakproces versnellen.

Oorzaken

· De samenstelling van de bodemlaag.

<< < 422

textiel

A. schade aan het oppervlak

> >>

Specifiek: decoratieve elementen
De decoratieve elementen zijn beschadigd, losgekomen of verdwenen.

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

De decoratieve elementen zijn losgekomen. Soms zijn ze compleet verdwenen, soms lieten ze nog
sporen na op het weefsel en soms zijn er nog kleine elementen aanwezig.
Decoratieve metaaldraden blijken bij archeologische opgravingen nog het meest bewaard te zijn
gebleven. Vaak zijn dit nog de enige overblijvende elementen die wijzen op de aanwezigheid van
textiel.

Oorzaken

· De samenstelling van de bodem.

<< < 423

textiel

A. schade aan het oppervlak

> >>

A.1. Degradatie van de vezels
Doordat de interne structuur van vezels gewijzigd wordt, zal ook de weefstructuur moeilijker te
herkennen zijn.

Acties

· De bewaaromgeving controleren en, indien ze onstabiel is, aanpassen.
· Het object regelmatig nakijken.
· Een conservator raadplegen.

<< < 424

textiel

A. schade aan het oppervlak

> >>

Degradatie van de vezel
© KIK-IRPA, Brussel

<< < 425

textiel

A. schade aan het oppervlak

> >>

A.2. Slijtage van decoratieve elementen
Metaaldraden die uit een koperlegering vervaardigd zijn, laten heel wat groene corrosie achter op de
objecten. Deze corrosie neigt ertoe om alles aan elkaar te doen plakken, waardoor het moeilijk wordt
om de details te onderzoeken.
De zijden of linnen kerndraad waarrond de metaallamel gewikkeld is, is vaak verteerd. Men vindt enkel
nog de metaallamel terug.

Acties

· Hanteren met handschoenen.
· Het object regelmatig nakijken.
· De bewaaromgeving controleren en, indien ze onstabiel is, aanpassen.

<< < 426

textiel

A. schade aan het oppervlak

> >>

links:
Slijtage van decoratieve
elementen: decoratieve
elementen zijn losgekomen
van het basisweefsels
© KIK-IRPA, Brussel

Door corrosie wordt het moeilijk details te onderscheiden

© KIK-IRPA, Brussel

<< < 427

textiel

A. schade aan het oppervlak

> >>

C. Verwering van de kern
Weefsels kunnen scheuren en naaidraden kunnen breken, waardoor de decoratieve elementen los
kunnen komen te liggen.
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Wanneer de vezels heel bros geworden zijn, ontstaan er gemakkelijk breuklijnen. Ook
klimaatschommelingen kunnen in het textiel interne spanningen en dus ook breuklijnen veroorzaken.
Bij een simpele scheur of breuk is er nog geen onmiddellijk materiaalverlies. Dat ontstaat alleen als de
zone heel zwak is geworden. Grotere lacunes zijn vaak het logische gevolg van een breuk.

Oorzaken

· De samenstelling van de bodemlaag.
· Reeds aanwezige plooien in de weefsels.

<< < 428

textiel

C. verwering van de kern

> >>

Grotere lacunes als gevolg van een breuk
© KIK-IRPA, Brussel

<< < 429

textiel

C. verwering van de kern

> >>

C.1. Scheuren en breuken
Scheuren en breuken ontstaan wanneer de vezels erg verzwakt zijn. Tijdens een opgraving is het
risico op scheurvorming groot, maar ook in een later stadium dient men heel voorzichtig te zijn. Ook
een ongeschikt klimaat (te droog) of een ongeschikte verpakking kunnen leiden tot een scheur in het
weefsel.

Acties
·
·
·
·
·

<< < 430

Zo weinig mogelijk hanteren.
Verpakken in zachte en inerte materialen.
De bewaaromgeving controleren en, indien ze onstabiel is, aanpassen.
Het object regelmatig nakijken.
Een conservator-restaurator raadplegen. Een restaurator kan voor de beste verpakking zorgen voor dit
fragment.

textiel

C. verwering van de kern

> >>

Scheuren, vezelbreuk en gaten in textiel
© Directie Cultuur provincie Oost-Vlaanderen

<< < 431

textiel

C. verwering van de kern

> >>

C.2. Lacunes
Men spreekt van lacunes als op een bepaalde plaats zowel de ketting- als de inslagdraad verdwenen
zijn. De opgelopen schade is onherstelbaar en bovendien betekent dit dat het volledige weefsel heel
fragiel is geworden. Voorzichtigheid is geboden, zeker al tijdens de opgraving, maar ook bij het verder
verpakken en hanteren van de vondsten.

Acties
·
·
·
·
·

<< < 432

Zo weinig mogelijk hanteren.
Verpakken in zachte en inerte materialen.
De bewaaromgeving controleren en, indien ze onstabiel is, aanpassen.
Het object regelmatig nakijken.
Een conservator-restaurator raadplegen.

textiel

C. verwering van de kern

> >>

Lacunes

© KIK-IRPA, Brussel

<< < 433

textiel

C. verwering van de kern

> >>

D. Verkleuringen
Algemeen
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

<< < 434

De natuurlijke veroudering van de vezels zorgt voor een verkleuring van het weefsel.

Oorzaken

· Het gebruik van een soort natuurlijke kleurstof of een bepaald beitsmiddel waardoor verkleuring
sneller optreedt.
· De samenstelling van de bodemlaag.
· In een later stadium is ook een te lange blootstelling aan licht een oorzaak van verkleuring.

textiel

D. verkleuringen

> >>

De originele kleur
is niet meer te herkennen

© Directie Cultuur provincie Oost-Vlaanderen

<< < 435

textiel

D. verkleuringen

> >>

D.1. Natuurlijke degradatie
De verkleuring van natuurlijke kleurstoffen is een normaal verouderingsproces. Dat start vaak nog voor
het object begraven wordt, bijvoorbeeld wanneer het te vaak aan uv-licht werd blootgesteld.
Eenmaal in de grond kan de samenstelling van de bodemlaag ervoor zorgen dat natuurlijke
kleurstoffen en beitsmiddelen gemakkelijker afgebroken worden, waardoor ze zelfs kunnen
verdwijnen. Dat resulteert in een bruinig oppervlak, waarbij alle originele kleuren verdwenen zijn.

Acties

· Er is geen actieve ingreep vereist.
· Controleer de bewaaromgeving.

<< < 436

textiel

D. verkleuringen

> >>

De originele kleur is verdwenen als gevolg van natuurlijke degradatie

© KIK-IRPA, Brussel

<< < 437

textiel

D. verkleuringen

> >>

D.2. Historische degradatie
Vlekken kunnen reeds aanwezig zijn geweest op het moment van het begraven van het weefsel. Het
kan onder andere gaan om inkt- of bloedvlekken.

Acties

· Er is geen actieve ingreep vereist.

<< < 438

textiel

D. verkleuringen

> >>

Vlekken van historische gebeurtenis
© KIK-IRPA, Brussel

<< < 439

textiel

D. verkleuringen

> >>

D.3. Oude restauraties
Oude restauraties kunnen op een andere manier verkleuren dan de originele kleurstoffen. Er zijn dan
vlekken te zien die anders verkleurd zijn.

Acties

· Er is geen actieve ingreep vereist.

<< < 440

textiel

D. verkleuringen

> >>

Verkleuring van oude restauraties bij archeologisch textiel komen niet vaak voor. De herstellingen (uit grof linnen)
op dit Laat-Romeins lussenweefsel zijn lichter van kleur en werden uitgevoerd toen het nog in gebruik was.
© Katoen Natie – foto H. Maertens, inv. 519(DM38) gepubliceerd in:
De Moor A., Verhecken-Lammens C., Verhecken A., 2008. 3500 jaar textielkunst.
De collectie ART in HeadquARTers, Tielt: Lannoo, 142–143.

<< < 441

textiel

D. verkleuringen

> >>

D.4. Verkleuring door de aanwezigheid van metaalelementen
Sommige verkleuringen kunnen ook ontstaan doordat er zich in de omgeving metalen elementen
bevinden. Het kan gaan om een metalen object of een decoratie waarin metaal gebruikt is, of zelfs
om de samenstelling van de bodemlaag. Daarin zijn vaak metaalelementen aanwezig. Vaak zijn er in
zo’n geval groene corrosiesporen te zien, die kunnen wijzen op de aanwezigheid van koper in de buurt
(vaak decoraties vervaardigd in metaaldraad).

Acties

· Er is geen actieve ingreep vereist.
· Controleer de bewaaromgeving.

<< < 442

textiel

D. verkleuringen

> >>

Verkleuring door aanwezigheid van metaalelementen

© KIK-IRPA, Brussel

<< < 443

textiel

D. verkleuringen

> >>

E. (Micro)biologische schade
Schimmels

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

De aanwezigheid van een nieuwe schimmel toont aan dat de relatieve vochtigheid te hoog is of was.

Oorzaken

· De plotselinge aanwezigheid van zuurstof.
· Een te vochtige omgeving.

Insecten
Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

<< < 444

Insecten zijn altijd op zoek naar een voedselbron en kunnen alle soorten vezels beschadigen.

Oorzaken

· De aanwezigheid van vuil, stof, etensresten, …

textiel

E. (micro)biologische schade

> >>

Zouten
Witte zoutkristallen zetten zich op het textiel.

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

<< < 445

Oorzaken

· De plotselinge aanwezigheid van zuurstof.

textiel

E. (micro)biologische schade

> >>

E.1. Schimmels

Lichte schade
Matige schade
Ernstige schade

Schimmels ontstaan bijna altijd tijdens het opgraven van weefsels. Door de afwezigheid van zuurstof
in de grond is schimmelvorming daar niet mogelijk. Textiel dat plotseling aan zuurstof blootgesteld
wordt, kan op een heel korte termijn schimmel vormen. Het is daarom aan te raden textiel in afwachtig
van conservatie in dezelfde klimatologische omstandigheden als in de grond (vochtigheid en
temperatuur) te bewaren.
In het depot kunnen bij een te hoge vochtigheidsgraad (bovende 60%) schimmels ontstaan bij
geconserveerd textiel.
Schimmels kunnen bij een langdurige aanwezigheid ook de vezelstructuur en de kleurintensiteit
aantasten.

Acties

· Een conservator raadplegen.
· De omgeving aanpassen (stabiliseren): zie preventieve conservering textiel.
· Zo weinig mogelijk hanteren.
· De verpakking aanpassen door of in overleg met een conservator-restaurator.

<< < 446

textiel

E. (micro)biologische schade

> >>

De aanwezige schimmel is duidelijk zichtbaar

© KIK-IRPA, Brussel

<< < 447

textiel

E. (micro)biologische schade

> >>

E.2. Insecten
Insecten die textiel aantasten worden zelden mee opgegraven uit de bodem. Ze zijn meestal reeds
aanwezig in het depot of worden door andere objecten mee binnengebracht.
Motten zijn dol op textiel. Hun larven eten dierlijke vezels om te kunnen groeien. Schade van motten is
vaak zichtbaar doordat ze hun cocons achterlaten op het oppervlak of doordat er in het object nieuwe
gaten ontstaan. De schade door zilvervisjes blijft eerder beperkt.
Plaats preventief insectenvallen in het depot en reageer onmiddellijk wanneer een insect gevonden
wordt op een plaats waar het niet thuishoort. Controleer alles, plaats het object in quarantaine, laat
het gevonden insect analyseren en neem de nodige voorzorgen naargelang van de soort: motten,
zilvervisjes, soorten kevers enz.

Acties
·
·
·
·

<< < 448

Verpakken in zachte en inerte materialen.
De bewaaromgeving controleren en, indien ze onstabiel is, aanpassen.
Alle objecten in het depot regelmatig nakijken.
Een conservator-restaurator raadplegen, zeker voor de reiniging.

textiel

E. (micro)biologische schade

> >>

De witte cocons wijzen op
aantasting door larven van mot
Deze fragmenten textiel zijn
aangetast door mot, de lege
cocons blijven over

© KIK-IRPA, Brussel

© Directie Cultuur provincie Oost-Vlaanderen

<< < 449

textiel

E. (micro)biologische schade

> >>

E.3. Zouten
Tijdens het blootleggen van textiel dat nog in aanraking is met botmateriaal, kunnen er zich op het
weefsel zouten vastzetten. Dat uit zich in de vorming van witte puntjes en kan zienderogen uitbreiden.
Om er zeker van te zijn dat het om zouten gaat en niet om schimmel, neem je het best contact op met
een conservator.

Acties
·
·
·
·
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Verpakken in zachte en inerte materialen.
De bewaaromgeving controleren en, indien ze onstabiel is, aanpassen.
Het object regelmatig nakijken.
Een conservator-restaurator raadplegen.

textiel

E. (micro)biologische schade

> >>

De witte puntjes wijzen niet op schimmel, maar op de vorming van zouten
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E. (micro)biologische schade

> >>

! Preventieve conservering
Bewaaromgeving

Voor textiel ligt de ideale temperatuur in een depot tussen 10°C en 22°C. De relatieve vochtigheid
wordt het best zo constant mogelijk gehouden: tussen 48 en 55%. Bij beide waarden moet men grote
schommelingen (meer dan 3°C of 3% RV per etmaal) vermijden.
Als het weefsel zich in een erg vochtige grond bevond, laat de RV dan voorzichtig dalen.

Verpakking

· Omgeef het object met zuurvrije materialen, zoals zuurvrij karton en zijdepapier, en met inerte
materialen, zoals Melinex, Tyvek, polypropyleen en polyethyleen.
· Bij grote weefsels is het handiger ze op een groot karton te leggen dan in een PE-zak. Hierdoor vermijd
je scheurvorming en materiaalverlies.
· Pak textiel enkel in als het volledig gedroogd is. Bij vochtig materiaal laat je de verpakking nog enkele
dagen openstaan om schimmelvorming te vermijden. Luchtcirculatie blijft belangrijk.
· Denk er ook aan dat textiel altijd heel gevoelig blijft voor een overmatige hoeveelheid (uv-)licht.
Aarzel niet een conservator-restaurator te contacteren bij twijfel, vragen of problemen omtrent het
schaderapport.
Textielbehandeling laat je ook altijd over aan een specialist.
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textiel

preventieve conservering

> >>

<

Deze grote stukken textiel liggen
op een PP-plaat overtrokken met
tyvek en zijn omhuld met zuurvrij
zijdepapier.
De PE-blokken dienen om
verschillende platen op elkaar te
stapelen in een grote doos van
zuurvrij karton
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preventieve conservering
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! Controle
In een aangepaste, stabiele omgeving
1 keer per jaar nakijken op sporen van verdere verwering (vooral scheuren) en verkleuring/uitloging
van conservatiematerialen.
In een niet-geacclimatiseerde omgeving
1 keer per 6 maanden nakijken op sporen van verdere verwering (vooral scheuren), op verkleuring/
verharding/uitloging van conservatiematerialen. Ook nakijken op schimmels.

Nota! Geen nat textiel in een permanent depot.
Nota! Composietmaterialen (veelal metalen + textiel): de omgeving aanpassen aan het metaal.Deze
omgeving is in principe te droog voor textiel, maar het negatieve effect weegt niet op tegen het risico
op schade door een te vochtige omgeving voor metalen. Bij twijfel: vraag raad aan een conservator.
Een dergelijk object heeft normaal gezien een conserverende behandeling ondergaan met een
bijbehorend advies voor verdere bewaring.
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<

Verpakkingsmethode
voor textiel
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