THEMA 62 - KERAMIEK 7 : PORSELEIN
Het meest gebruikte materiaal op begraafplaatsen voor graftekens is natuursteen. Minder vaak zie je kunststeen, glas, metaal, hout of keramiek. Dit thema gaat specifiek over
het materiaal van grafmonumenten,
dat keramiek wordt genoemd. Het 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), aardewerk (terracotta en faience) en steengoed (tegels en mozaiek), gaat dit artikel over porselein.
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PORSELEIN
Porselein is een specifieke vorm van keramiek,
samengesteld uit de ingrediënten kaolien, kwarts
en veldspaat in de verhouding 2-1-1. Kaolien,
ook wel Chinaklei of porseleinaarde genaamd, is
de zuiverste, meest witte kleisoort, genoemd
naar de originele vindplaats in China, Gao-ling

(=hoge heuvel); kwarts is silicium (zilverzand)
en veldspaat is verpulverde steen. De baktemperatuur is het hoogst van alle kleiproducten,
namelijk tussen de 1250-15000C, waardoor porselein hard wordt, niet poreus, enigszins doorschijnend en helder klinkt

producten van porselein
De verwerking van porselein is niet gemakkelijk,
want de klei is niet erg plastisch en droogt bovendien snel. Bij het drogen en later ook bij het
bakken moet je rekening houden met een krimp
tot 17%. Porselein is niet erg geschikt om grote
werkstukken mee te maken.
Het wordt gebruikt voor de productie van alledaagse voorwerpen, technische producten en
producten voor artistieke doeleinden.
• Porselein wordt vooral gebruikt om serviesgoed als borden, koppen, schotels, kommen,

bekers e.d. te produceren dat dienstdoet bij het
opdienen en nuttigen van voedsel en drank.
• Daarnaast wordt ook in de decoratieve kunst
porselein als materiaal gebruikt voor voorwerpen
als vazen, (bloem)potten, kandelaars, deurknoppen, ornamenten, mens- of dierfiguren.
• Ook in het sanitair worden voorwerpen van
porselein gemaakt, toiletpotten en wastafels.
• Porselein vinden we ook terug in isolatoren,
tandtechnische bruggen en kronen of poppenkoppen.

producten van porselein, gemaakt door Jeannette Goudsmit
bakproces van porselein
Er zijn verschillende bakgangen om het porseleinen product in de keramiekoven te bakken.
• eerste bakgang: biscuitbrand.
Als het product ongeglazuurd blijft, wel of niet
voorzien van kleurpigmenten, wordt het op hoge
temperatuur gebakken. Het product krijgt dan
een matte, satijnen uitstraling; ongeglazuurd
lijkt het op marmer.
• tweede bakgang: gladbrand of glazuurbrand.

Als het product geglazuurd wordt, is de biscuitbrand op lage temperatuur (ca. 10000C) en de
gladbrand op hoge temperatuur. Voor het glazuren kan gekozen worden voor transparante of
dekkende (kleur)glazuren in mat of hoogglans.
• (eventueel) laatste bakgang: vergulden.
Het geglazuurde of ongeglazuurde product kan
plaatselijk voorzien worden van goudluster en
dan nogmaals worden gebakken op ca. 7500C.

korte geschiedenis van het porselein

Jingdezhen - winning kaolien

Jingdezhen - porseleinwerkplaats

Meissen - Porzellanmanufaktur

Cornwall - Tregonning Hill
eerste vindplaats kaolien

• Jingdezhen: kaolien - aarde van de hoge heuvel
De bakermat van het porselein ligt in China in de stad Jingdezhen in
de provincie Jiangxi.
In het gebied rond Jingdezhen (in 1005 genoemd naar keizer Jingde)
heeft zich in de loop der eeuwen de juiste klei afgezet voor porselein
en aardewerk van uitstekende kwaliteit. Er werd hier al 2000 jaar
geleden aardewerk geproduceerd. Zeker vanaf de 7e eeuw werd in
Jingdezhen van de fijne witte klei kaolien, die ten zuidwesten van de
stad op de Gao-ling (hoge heuvel) werd gevonden, porselein gemaakt. In de Tangperiode (618-906) kwam er meer vraag naar porselein, want theedrinken werd populairder. In de Songperiode (9601279) kwamen er keizerlijke opdrachten voor collecties porselein. In
de Mingperiode (1368-1644) werd kobaltblauw uit Perzië gebruikt
voor het wereldberoemde qinghua (blauw-en-wit) porselein.
In 1712 waren er in Jingdezhen meer dan 3000 ovens in bedrijf. De
productie stond onder toezicht van keizerlijke ambtenaren. In de
Qingperiode (1644-1910) kwamen extravagante decoraties in de
mode. Bovendien werd er ook steeds meer kleurrijk porselein voor
het buitenland (Chine de commande) geproduceerd.
Na de Taiping Revolutie (1851-64), waarin Jingdezhen grotendeels
verwoest werd, werd veel weer opgebouwd, maar het oude niveau
werd niet meer gehaald. Maar de porseleinindustrie blijft tot op de
dag van vandaag zeer belangrijk voor Jingdezhen. Er komen ook
Europese keramisten tijdelijk werken in het Mekka van het porselein.
• Europa: het witte goud
Door Marco Polo (1254-1324) maakte Europa rond 1290 kennis met
het porselein. Marco Polo gaf ook de naam aan het product. Hij vergeleek het satijnen eindproduct met de tere roze schelp van een
kauri zeeslak, die in de Italiaanse volksmond porcella (varkentje)
werd genoemd en gaf het de naam porcellana.
+ François Xavier d’Entrecolles (1664-1741).
De Chinezen wisten het geheim van de porseleinfabricage lang geheim te houden. De Franse Jezuïet François Xavier d’Entrecolles
werkte als missionaris van 1698 tot aan zijn dood in 1741 in Jingdezhen en beschreef als eerste westerling in twee brieven (1712 en
1722) het fabricageproces van porselein, dat hij van zijn katholiek
geworden bekeerlingen had geleerd. o.a. het gebruik van kaolien en
petuntse (pai-tun-tsai = kleine witte steentjes, ofwel veldspaat).
+ Duitsland - Johann Friedrich Böttger (1682-1719).
Onafhankelijk van d'Entrecolles had Johann Friedrich Böttger al in
1708 in Meissen als eerste in Europa het geheim ontdekt van de
productie van porselein. Hij begon als alchemist en pretendeerde
goud te kunnen maken, reden voor de keurvorst van Saksen, August
der Starke, op zoek naar een bron van inkomsten, hem gevangen
te houden en een laboratorium te geven. Goud wist Böttger niet te
maken, maar wel het ‘witte goud’, wat in 1710 leidde tot de oprichting van de Porzellanmanufaktur Meissen.
+ Engeland - William Cookworthy (1705-1780).
Uit de brieven van pater d’Entrecolles ontdekte William Cookworthy,
een Quaker apotheker in Plymouth, als eerste persoon in Groot-Brittannië hoe je porselein kon maken. Nadat hij in Cornwall op Tregonning Hill porseleinaarde (kaolien) had ontdekt en als vervanger van
veldspaat Cornish stone, kreeg hij in 1768 patent op zijn porselein.
Ook op andere plaatsen werd kaolien gevonden, o.a. in Frankrijk in
Sèvres en Limoges, en de fabricage van porselein ontwikkelde zich
verder. Een van de ontwikkelingen was de fabricage van beenderporselein ofwel bone china. Daarbij worden de gebruikelijke grondstoffen kaolien, kwarts en veldspaat vermengd met 40-50% as van
runderbeenderen (calciumfosfaat), waardoor het sterkste porselein
ontstaat met een ivoorkleurig uiterlijk.

PORSELEIN OP BEGRAAFPLAATSEN
Op begraafplaatsen in Europa komen producten van porselein heel vaak voor.
Porselein is een keramieksoort met een zeer grote vorstbestendigheid en
daardoor ideaal voor toepassingen in de buitenlucht. Omdat het echter een
hard materiaal is, is het wel breekbaar.
Omdat porselein zeer wit is en in ongeglazuurde staat –als biscuit– sterk op
marmer lijkt, werd dit als een goed alternatief beschouwd. Maar er zijn beperkingen, want porselein is niet erg geschikt om grote werkstukken mee te
maken. Als het al om een sculptuur van groot formaat gaat, dan bestaat dat
werk uit meerdere onderdelen. Een mooi voorbeeld daarvan is te zien op het
Cimitero dell’Osservanza in Faenza, waar rond een zwarte buste en twee handen van steengoed een porseleinen slinger is gedrapeerd, bestaande uit verschillende delen en met een hoogte van ongeveer drie meter.
Het materiaal op begraafplaatsen is dan ook van klein formaat, vast op een grafteken aangebracht of als los ornament bij of op het graf geplaatst.
Op veel kindergraven komen beeldjes voor van kinderen, maar vooral van
engeltjes; op graftekens in de vorm van een kruis is vaak een porseleinen
corpus van Christus bevestigd. Talrijke ornamenten zijn in haut- of bas-reliëf
op de graftekens aangebracht: medaillons met een Christus- of Mariakop, florale motieven als bloemen, bloemkransen of palmtakken, elkaar omvattende
handen op het graf van een echtpaar. Op graven in Frankrijk is het niet ongewoon ‘geschenken’ te plaatsen, ook in de vorm van porseleinen plaquettes.
Veel ornamenten komen in veelvoud voor, er zijn speciale producenten van
grafdecoraties, die via gietmallen hele series van hetzelfde product maken.
Wat betreft het bakproces van porselein, alle mogelijkheden zijn te vinden op
begraafplaatsen: biscuit, transparant geglazuurd of voorzien van goudluster.
Maar vanwege het prachtige wit komen vooral witte en nauwelijks gekleurde
voorwerpen voor.
Graven met porseleinen voorwerpen beginnen echter historisch te worden en
worden nu verdrongen door (kinder)graven met allerlei knuffels en frutsels.
Waar vind je nog graven met veel porselein, zoals hieronder? Ja, op historische begraafplaatsen.
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kruisbeelden met porseleinen corpus
De meeste porseleinen voorwerpen kom je tegen
op katholieke begraafplaatsen en nauwelijks op
protestantse begraafplaatsen. Om een lang theologisch verhaal kort te maken: voor de protestant is de begraafplaats slechts de -kale- wachtkamer voor het Laatste Oordeel, voor het zielenheil van de overledenen kun je niets meer doen.
In de katholieke kerk is het lot van de ziel nog te
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beïnvloeden door gebed, goede werken en bezoek aan de overledenen op de -aangeklede- begraafplaats.
Bij protestanten staat de bijbel(tekst), op katholieke begraafplaatsen het kruis centraal en het
grafteken in de vorm van een kruis is gewoonlijk
voorzien van een corpus. Hoe breekbaar een
porseleinen corpus is, zie je hierboven.
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Aan de kleding alleen al is te zien dat deze beeldjes van kinderen gedateerd zijn. Eind 19de, begin
20ste eeuw, toen de kindersterfte hoog was,
vooral onder zuigelingen, kwam dit soort beeldjes voor op kindergraven. In dezelfde periode,
die ook de periode van het rijke roomsche leven
was, kwamen op kindergraven veel porseleinen
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beeldjes of reliëfjes van engeltjes voor. Een overleden baby werd ‘engeltje’ genoemd, althans als
hij gedoopt was, want dan ging hij rechtstreeks
naar de hemel. De mis bij de uitvaart van een
kind onder de zeven jaar werd ‘engelenmis’ genoemd. Hoe anders was het lot van doodgeboren
en ongedoopte kinderen: een plek onder de heg.

engeltjes van porselein
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porseleinen medaillons met Christus en Maria
Naast de kruisbeelden en engeltjes zijn er meer
christelijke, overwegend katholieke, symbolen
en taferelen die in porselein zijn gevangen. Heel
katholiek zijn de medaillons en plaquettes met
Christus- en Maria-koppen.
De Christusmedaillons zijn uitsluitend voorzien
van een Christuskop met doornenkroon. Symboliek van de doornenkroon: met de zondeval ver-
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loor de mens het paradijs en werd vervloekt tot
een leven op een aarde vol distels en doornen
(Gen. 3, 18). Door zijn lijden (doornenkroon) en
dood (kruis) heeft Christus de mens verlost van
die vloek en het paradijs (hemel, eeuwig leven)
weer geopend.
Maria wordt aangeroepen als middelares en
voorspreekster om de ziel een handje te helpen.
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Eindhoven - Begraafplaats St. Martinus

In Eindhoven ligt in stadsdeel Tongelre de r.k. begraafplaats St. Martinus uit 1917, die rond 1990 werd
gesloten. Dat was voordat er een soort revolutie plaatsvond met de import van geprefabriceerde grafstenen. Dat maakt deze begraafplaats uniek en tot een soort openluchtmuseum van funeraire cultuur
uit de vorige eeuw: een katholieke begraafplaats met voornamelijk stèles en grafkruisen van (cement)beton en met veel decoraties van porselein, o.a. veel medaillons met Maria- en Christuskop.
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meer katholieke symbolen en taferelen

1. Eindhoven - St. Martinus

2. Paris - St. Denis

3. Chanly - cimetière Saint-Remacle

(1) de ziel wordt door engelen omhoog gevoerd;
(2) de ziel in de wolken (hemel);
(3) de graflegging van Christus;
(4) de kelk met hostie als symbool van de priester;
(5) het Lam Gods symbool van het offer van Christus.
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niet-religieuze motieven
Al lijkt het alsof de katholieke kerk een patent
had op porseleinen ornamenten, er waren/zijn
toch ook niet-religieuze motieven te vinden.

• Op graven van echtparen verwijzen twee ineengrijpende handen naar de liefde en verbondenheid tussen man en vrouw.
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• In Praag zie je op graven van echtparen geregeld twee (tortel)duiven, een levende en een
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dode duif, waarbij de laatste verwijst naar de
overleden partner.

Praag - Dablice Hřbitov

• Florale motieven komen veel voor: de bloem
als prototype van de ziel, de geknakte bloem als
symbool voor het levenseinde, de bloemenkrans

Eindhoven-Joris

of guirlande verwijzend naar de levensloop of gebruikt als rouwkrans. In graftrommels kwamen
vroeger ook wel porseleinen bloemen voor.
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Zonnebeke

tekstborden en plaquettes
Vooral in Frankrijk worden op de deksteen van
het graf veel plaquettes geplaatst, ook van porselein, een gebruik dat door de globalisering ook

elders is overgenomen. Ook zie je daar en elders
beschilderde porseleinen tekstborden op het
grafteken.
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