THEMA 59 - KERAMIEK 4 : STEENGOED
Het meest gebruikte materiaal
op begraafplaatsen voor graftekens is natuursteen. Minder
in gebruik zijn kunststeen,
hout, metaal, glas, kunststof
en keramiek.
Dit thema gaat specifiek over
het materiaal van grafmonumenten, dat keramiek wordt
genoemd. Keramiek is de algemene term voor producten op
basis van klei, die één of meer
keer in een oven zijn gebakken. Er zijn vier hoofdtypes:
grof keramiek, aardewerk,
steengoed en porselein.

Bij keramiek op een begraafplaats kan het gaan om een totaal grafteken, uitgevoerd in keramiek, of om een keramisch
object bij of op het grafteken.
Na artikelen over grof keramiek
(baksteen) en aardewerk (terracotta en faience) gaat dit artikel over steengoed. Steengoed
is een verzamelnaam voor keramiek dat wordt vervaardigd uit
een kleisoort, die wordt gebakken op een relatief hoge temperatuur, tussen ca. 115013500 C en die geschikt is voor
buiten.
Calais - Cimetière du Nord
STEENGOED

Steengoed of gres is een keramisch product dat
bestaat uit klei die bij baktemperaturen van
1150 tot 1350°C een zekere graad van sintering
(verglazen of dichtsmelten) bereikt, waardoor het
vrijwel niet poreus is. Het vormt daardoor een
overgang tussen aardewerk en porselein. Door
zijn waterdichtheid is het geschikt voor huishoudelijk gebruiksgoed, door zijn chemische bestendigheid tegen zuren en alkaliën kan het goed gebruikt worden voor
o.a. rioolbuizen en
door de grote slijtvastheid is het bijzonder
geschikt
voor (vloer)tegels.
Vanwege deze eigenschappen
en
zijn
vorstbestendigheid is steengoed derhalve uitermate
geschikt
voor gebruik van

voorwerpen, al of niet geglazuurd, op begraafplaatsen. Desalniettemin blijft ook steengoed
kwetsbaar, er komt toch spanning op te staan,
waardoor de klei kan gaan barsten en het glazuur kan gaan craqueleren, ook bij vorst.
Het enige nadeel van geglazuurd steengoed was
lange tijd, dat er alleen gedekte en soms wat
saaie kleuren beschikbaar waren. Dat had alles
te maken met het relatief beperkte kleurengamma van de glazuren, die niet bestand waren tegen
hoge baktemperaturen. Voor aardewerk was de keuze
aan glazuren vele
malen groter. Daar
is verandering in
gekomen, nu zijn
er ook glazuren
voor heldere kleuren ontwikkeld.

Waalwijk

Den Haag

gedekte kleuren

heldere kleuren
steengoed op Nederlandse begraafplaatsen

Omdat voorwerpen van steengoed geschikt zijn
voor buiten, kom je ze in allerlei vormen tegen
op begraafplaatsen, als kleine voorwerpen op het

graf, als kleine beeldjes, maar ook wel als groter
sculpturaal werk en soms is het grafteken geheel
of gedeeltelijk uitgevoerd in steengoed.
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Memento Gedenkbeelden
In 1991 werd Stichting Memento
Gedenkbeelden
opgericht,
een
groep kunstenaars uit heel Nederland, die zich naast hun (vrije) werk
specialiseerden in een eigentijdse
en vooral persoonlijke vormgeving
van een gedenkbeeld voor een
overledene. De kunstwerken worden ontworpen in nauwe samenspraak met de opdrachtgever. Hun
werk was van het begin af aan bedoeld als tegenhanger van de eenvormigheid van de bestaande Nederlandse grafcultuur. De werken
kunnen bestaan uit grafbeelden, urnen en andere gedenktekens en ze

Driehuis - Westerveld:
Jacqueline Bohlmeijer

kunnen een bestemming krijgen op
een graf, in een columbarium, op een
speciale plaats in de tuin of binnenshuis. De gedenkbeelden zijn gemaakt
van verschillende materialen: staal,
brons, hardsteen, marmer, glas, keramiek of een combinatie van verschillende materialen.
In de loop der jaren groeide de groep
tot zo’n 20 kunstenaars en kromp
daarna tot de huidige vijf.
Er is permanent werk van hen te zien
in de zogenoemde modeltuinen die
zijn ingericht op de begraafplaatsen
De Nieuwe Ooster in Amsterdam en
Kranenburg in Zwolle.

gedenkbeelden in keramiek
Onder de kunstenaars van Memento waren en
zijn diverse keramisten. Enkele werken van keramisten, die een periode lid zijn geweest: Jacqueline Bohlmeijer, die zichzelf keramisch beeldhouwer noemt en een stairway to heaven heeft
‘gebeeldhouwd’; Anita Manshanden, herkenbaar
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aan het vlechtwerk, kantachtige structuren en
monochrome kleurgebruik; Annet van der Kamp,
die in veel van haar gedenkbeelden een ‘huisje
voor de ziel’ laat terugkomen; dat Christiaan
Wisse keramiste en tuinontwerpster is, is in haar
werk terug te zien.

Amsterdam: De Nieuwe Ooster
Christiaan Wisse

Van de vijf huidige leden van Memento Gedenkbeelden gebruiken er drie keramiek als materiaal: Wil van Blokland, Michel Kuipers en Det
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Smeets. Alle drie de kunstenaars geven aan dat
hun keramische gedenkbeelden in de categorie
‘steengoed’ vallen.

Wil van Blokland
Een grafbeeld
moet voor mij
emotie uitstralen.
Het moet beelden
kunnen oproepen.
Sober,
maar krachtig zijn.
een monument,
waar je graag
bij stil blijft staan.
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Michel Kuipers
In de grafkunst combineer ik abstracte vormen met herkenbare elementen. Hierbij speelt kleur een belangrijke rol. De speciale keramische materialen die ik gebruik zijn kleurecht, wintervast en hebben een sterkte
die te vergelijken is met die van hardsteen.
Het is heel bijzonder om als kunstenaar te mogen werken aan een gedenkbeeld voor een overledene. Ik zoek daarbij naar monumentaliteit
en een universeel spirituele kwaliteit. Ik vind het belangrijk om in het
ontwerp een relatie te leggen met de persoon. Op deze manier is het
beeld een gedenkteken in algemene zin en geeft het als uniek grafmonument tegelijkertijd aanleiding tot persoonlijke beleving.
Een kunstwerk spreekt waar woorden tekort schieten.
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Het is voor mij iedere keer opnieuw een gebeurtenis om in samenspraak met de betrokkenen
tot een veelzeggend beeld te komen. Zij hebben veelal de wens
hun overledene in het gedenkbeeld zichtbaar te maken. Hun
verhalen, herinneringen en foto’s
zijn als het ware de vruchtbare
laag van waaruit een nieuw beeld
gestalte krijgt.
Graag gebruik ik motieven uit de
natuur: een bloeiende boom, een
lotusvijver, een ijsvogel op een
rots, een stralende zon.
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‘ik heb de witte waterlelie lief’

Eindhoven - St. Catharinakerkhof

Dommelen

Haarlem
In het oorspronkelijke ontwerp
van dit beeld was het de bedoeling
om tussen de hardstenen tegels
mos te laten groeien, geïnspireerd
op Zentuinen. Er is nu een stenen
rand omheen geplaatst en grijze
steentjes tussen de tegels. Het geheel ligt zo strak, omdat er een
betonnen frame onder zit, dat ieder tegel ondersteunt en in de
openingen plek laat voor aarde en
mos / nu steentjes. Het frame rust
weer op kunststof paaltjes. De belettering is ontworpen en uitgevoerd door July Rezac.
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steengoed op begraafplaatsen in Europa
Op begraafplaatsen in Europa komen voorwerpen van steengoed op dezelfde manier voor als
in Nederland, van frutseltje tot totaalkunstwerk.

Apart zijn wel de Franse keramische bloemen,
vandaar dat daar een aparte bladzijde aan wordt
gewijd. Hieronder een aantal voorbeelden.
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enkele voorbeelden van keramische kunst met een ‘verhaal’
Gent - Westerbegraafplaats : Frits van den Berghe
Op het graf van de Vlaamse kunstschilder Frits van den Berghe
(1883-1939) staat een beeldengroep van keramist-beeldhouwer
MaRf (pseudoniem van Freddy de Vos). Het kunstwerk is eind 20e
eeuw gemaakt in opdracht van dochter Yolanda van den Berghe.
Freddy de Vos volgde gedurende 6 jaar lessen keramiek bij Carmen
Dionyse. Voor dit werk liet MaRf zich inspireren door het schilderij
‘De Staalmensen’ (1929) van Frits van den Berghe. Drie figuren
werden uit dat werk geïsoleerd en uitgevoerd in een keramiek met
zwart craquelé glazuur.
Maar ook is in deze beelden heel duidelijk de invloed van Carmen
Dionyse (1921-2013) te zien, die in deze stijl haar beelden maakte.
Dresden - Heidefriedhof: Stirb und Werde
In 1975 werd op het westelijke deel van het Heidefriedhof een Urnengemeinschaftsanlage (gemeenschappelijk urnenveld) aangelegd
voor de anonieme bijzetting van 40.000 urnen.
Midden op het veld, dat vanwege de vele bloemenvazen in de volksmond Blümchenwiese wordt genoemd, staat het door beeldhouwer
en keramist Rudolf Sitte (1922-2009) gemaakte monumentale beeld
Stirb und Werde (sterven en ontstaan). Aanvankelijk werd het beeld
Werden und Vergehen (ontstaan en vergaan) genoemd, maar de
huidige titel geeft beter de bedoeling weer: het beeld toont hoe uit
het oude het nieuwe tevoorschijn komt.
Ten tijde van de DDR werd het anonieme veld gepropageerd, ‘omdat
het in overeenstemming is met een collectieve teraardebestelling, die
maatschappelijke verschillen in de dood laat verdwijnen Het anonieme
graf geldt als verworvenheid van de socialistische uitvaartcultuur’.
Boedapest - Kozma utcai izraelita temetö : Sandór Schmidl
Op Kozma utcai izraelita temetö, de grootste joodse begraafplaats van
Boedapest, staat het Jugendstil mausoleum van koopman Sandór
Schmidl (1840-1899) en zijn vrouw Róza Holländer (1846-1904). Het
grafmonument werd in 1904 ontworpen door architect Béla Lajta
(1873-1920), die veel grafmonumenten heeft ontworpen en ook zelf
op deze begraafplaats is begraven. De vorm van het grafmonument
is gebaseerd op de joodse tentvormige Ohel-graven.
Latja werkte samen met de Zsolnay Porcelánmanufaktúra, een befaamde Hongaarse porseleinfabriek, die naast porseleinen producten
ook steengoed gebruikte voor architecturale keramische bekleding van
vooral Jugendstil gebouwen. Voor steengoed gebruikte Zolnay daarvoor een eigen mengsel, het zgn. pyrograniet, pyro vanwege de hoge
temperatuur en graniet vanwege de sterkte en duurzaamheid. Het
mausoleum is bekleed met keramische platen van pyrograniet. Het
keramiek is geglazuurd met een prachtig turkoois blauw.
Parijs-Cimetière Saint-Vincent: ‘Maman Perdon’
Op het kleine begraafplaatsje Saint-Vincent in Montmartre ligt het graf van Jeanne Perdon-Lepailleur
(1872-1954). Zij was verpleegster in zowel de Eerste
als de Tweede Wereldoorlog en tussendoor werkte ze
ook als verpleegster in Montmartre.
In de Eerste Wereldoorlog werd ze door de gewonde
soldaten als snel ‘Maman Perdon’ genoemd.
Vanwege haar verpleging, hulpvaardigheid, moed en
toewijding werd ze talrijke keren gedecoreerd.
Op de keramische plaquette op haar graf is ze, op een
niet al te flatteuze manier, weergegeven met al haar
medailles.

Franse keramische bloemen van steengoed
Veel producten, die als versiering
en/of als aandenken op een graf
worden gelegd en die aanvankelijk
nationaal of regionaal waren zijn
door de globalisering aan een wereldtournee begonnen. Dat geldt bv.
voor Italiaanse lantaarntjes en ook
voor Franse keramische bloemetjes.
Vanwege de vergankelijkheid van
echte bloemen begon men in Frankrijk keramische bloemen te maken
van steengoed. Van de fabrieken is
alleen nog Céramique de France in

Béthune (dep. Pas-de-Calais) overgebleven. Maar of ze daar ook nog
gemaakt worden, is maar de vraag.
In Calais zagen we in de etalage
van een uitvaartwinkel tegenover
het Cimetiere du Sud keramische
bloemen ‘made in China’.
Verkoopadressen zijn er nog genoeg, ook in Nederland en vanwege
het materiaal -steengoed- worden
ze in de reclame aangeprezen met
‘handgemaakt en gegarandeerd
vocht- en vorstbestendig’.

de meeste ‘bloemen’ zijn gefotografeerd in Calais op het Cimetière du Nord & Cimetière du Sud

met ‘bloemen’ versierde graven

NB. Urnen van steengoed komen aan bod in een apart deel over urnen.
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