THEMA 64 - KERAMIEK 9 : FOTOKERAMIEK
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
heet, de algemene term
voor producten op basis
van klei, die één of meer
keer in een oven zijn gebakken. In keramiek zijn
vier hoofdtypes: grof keramiek, aardewerk, steengoed en porselein.

Antwerpen - St. Fredegandus

Bij keramiek op een begraafplaats gaat het 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), steengoed (tegels
en mozaïek) en porselein,
gaat dit artikel over fotokeramiek, de techniek om
fotografische afbeeldingen
op een keramische drager,
meestal van porselein, aan
te brengen.

INLEIDING
portret
de overledene, gemaakt tijdens zijn leven,
maar ook voor een portret van de overledenen
na de dood, de post-mortem foto.
Rond het midden van de 19e eeuw had een leger van fotografen zich gespecialiseerd in de
post-mortem fotografie. Ze hadden ateliers in
de nabijheid van begraafplaatsen. Daar werden
de doden naar toegebracht, in een leunstoel
gezet en levensecht gefotografeerd; daarna
werden de foto’s geretoucheerd en verfraaid om
de dode zo mooi mogelijk voor te stellen.
Ook in een kist opgebaarde overledenen werden
gefotografeerd.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam de postmortem fotografie praktisch tot stilstand.

Den Haag: post-mortem reliëfsculptuur
Je bent pas dood als je naam niet meer genoemd wordt. Van oudsher wilde men naast de
naam ook een portret of beeld van de overledene op het graf om de herinnering aan de geliefde dode vast te houden.
Voor de opkomst van de fotografie werd een
portret van de overledene op het graf weergegeven door middel van schildering, gravure,
sculptuur of plastiek, maar dat was slechts
voorbehouden aan de elite.
Voor de herinneringscultus van de lagere standen speelde het portret van de doden geen enkele rol. Maar met de opkomst van de fotografie
werd dat anders, de afbeelding van de overledene door middel van een foto werd al snel populair. Dat gold niet alleen voor een portret van

Soms werd een post-mortem foto op het grafteken aangebracht, maar over het algemeen
werd een portretfoto van de overledene tijdens
zijn leven gebruikt om op het grafteken aan te
brengen met behulp van fotokeramiek.

Turnhout: post-mortem foto op porselein

FOTOKERAMIEK
Een bijzondere vorm om een portret op een
grafteken aan te brengen is fotokeramiek, de
techniek om fotografische afbeeldingen op een
keramische drager aan te brengen.
Voor foto’s kunnen allerlei dragers gebruikt
worden: ze kunnen ingebrand worden op emaille, glas, metaal of andere harde oppervlakken.
Maar de witte scherf van keramiek is ideaal als
drager voor het inbranden van een foto. Aanvankelijk was het een zwart-witafdruk van een

Mechelen - Stedelijke begraafplaats

foto, na de digitale revolutie ook een kleurenfoto. Hoewel er ook wel wit aardewerk of steengoed is gebruikt, werd voornamelijk porselein
als drager gebruikt, vooral vanwege de zeer
grote vorstbestendigheid, waardoor het ideaal
is voor toepassingen in de buitenlucht, c.q. op
de begraafplaats. Omdat op begraafplaatsen
bijna uitsluitend porselein werd en wordt gebruikt, gaat dit artikel over foto’s op porseleinen dragers.

Amiens - la Madeleine

Mechelen - Stedelijke begraafplaats

de foto
Na de uitvinding van de fotografie kwam het
afbeelden van een portret van een overledene
op het grafteken binnen het bereik van iedereen. Daartoe werd een foto overgebracht op een
weersbestendige drager, die werd bevestigd op
het grafteken of later ook op de urn.
Even los van wie de eigenlijke uitvinder van de
fotografie was, Joseph Nicéphore Nièpce (1826)
of Louis Daguerre (1837), aanvankelijk was het
niet mogelijk om meer dan één afdruk van een
foto te maken d.m.v. de daguerreotypie, de afdruk op een verzilverde koperen plaat; er was
geen negatief. Dat veranderde rond 1850 met
de uitvinding van het collodiumprocédé door
Frederick Scott Archer, waardoor meerdere kopieën van een foto gemaakt konden worden.

Amsterdam - Buitenveldert

In 1854 namen twee Franse fotografen, waarvan alleen de achternamen Bulot en Cattin zijn
overgeleverd, patent op een proces om een
fotografische afbeelding via het collodiumprocédé over te brengen op een drager van
keramiek of emaille, die in een oven werd gebakken en waarbij de foto werd ingebrand. In
1855 nam een andere Franse fotograaf, Pierre
Michel Lafon de Camarsac (1821-1905) patent
op een soortgelijk procedé en er volgden meer
varianten en patenten. Het waren de eerste
stappen om via een transfer een originele foto
over te brengen op een hard oppervlak. Veel
andere methoden werden ontdekt in de loop
der tijden: zeefdruk, diepdruk en tegenwoordig
vooral digitaal drukwerk via transfers.

Bellagio - Cimitero del Borgo

Gerlos-H.Lambert & Leonhard

het bakproces
Een van de troeven van porselein is de duurzaamheid,
die verkregen wordt door het
bakproces, waarbij een foto
wordt aangebracht op een
porseleinen drager. Het bakproces verloopt in drie, soms
zelfs vier bakgangen.
• De eerste bakgang is de
biscuitbrand, waarbij het porselein tot 13000C of soms zelfs
nog hoger wordt gebakken.
Bij deze temperaturen wordt
het porselein quasi vloeibaar,
waardoor de luchtholtes helemaal dichtsinteren en het
product hard, niet poreus en
vorstbestendig wordt.
De tweede en derde bakgang
hangt af van welk procedé
wordt gebruikt om de foto
aan te brengen, via zeefdruk
of (digitale) transfer.
• In het geval van een zeefdruk wordt eerst de foto op

het porselein aangebracht en
in een tweede bakgang ingebrand in het porselein. De
derde bakgang is de glazuurbrand, waarbij een transparant glazuur over porselein
en foto wordt aangebracht.
• In geval van een transfer
bestaat de tweede bakgang
uit de glazuurbrand, waarna
in een derde bakgang de foto
in het glazuur wordt ingebrand op ca. 9000 C. Bij deze
temperatuur wordt de glazuurlaag van het porselein
week, waardoor de foto in
deze laag kan inbakken, wat
leidt tot kleurvastheid en
vorstbestendigheid.
• Een eventuele vierde bakgang is nodig als de drager
voorzien wordt van een rand
van goud- of zilverluster en
dan nogmaals wordt gebakken op ca. 7500 C.
Vezelay -cimetière communal
een afbeelding voor de eeuwigheid

Door een foto word je vereeuwigd, er blijft een
zichtbare herinnering van je over. Daarom was
de toepassing van fotokeramiek op begraafplaatsen vanaf het begin een groot succes en
werd een belangrijke industrietak. Het verspreidde zich aanvankelijk in Zuid- en OostEuropa, vooral in Italië, waar het nog steeds
volop in gebruik is. Vanuit Europa werd het ook
geëxporteerd naar Amerika, waar het gebruik
meekwam met de immigranten.
Het gebruik verspreidde zich overigens vooral in
katholieke landen en regio’s. Protestanten en
vooral de aanhangers van Calvijn hebben geen
of nauwelijks een grafcultuur. God kent je naam
-en dus ook je portret!-, de begraafplaats is

slechts de wachtkamer voor de Jongste Dag, je
hebt daar niets te zoeken. Bij de katholieken is
er volop aandacht voor de doden, je kunt hen
nog een handje de hemel in helpen door bidden, grafbezoek en grafcultuur. Net als bij protestanten kom je op joodse begraafplaatsen ook
geen foto’s tegen, omdat joden …geen afbeelding van enig wezen… (Ex. 20,4) mogen maken; hetzelfde geldt voor de islam.
In de vorige eeuw verminderde het gebruik
aanzienlijk, maar na de digitale revolutie en een
aanzienlijke verbetering van de kleurenfoto zie
je weer een opleving van het gebruik en het
aanbod, minder in Nederland dan in andere
Europese landen.

in Italië krijgt (bijna) iedereen een portretfoto

Asti - Cimitero Urbano

Bellagio - S. Giovanni

Turijn-Cimitero Generale

Orta - San Giulio

FUNERAIRE FOTOKERAMIEK: PORSELEINEN PORTRETMEDAILLONS
van zwart-wit naar kleur - van analoog naar digitaal
Wie op een historische begraafplaats rondkijkt
ziet vooral porseleinen portretmedaillons in
zwart-wit. Kom je op een hedendaagse begraafplaats, dan zie je steeds meer kleurenfoto’s.
Vroeger werden de graffoto's op analoge wijze
gemaakt. Met deze methode kon alleen één

Parijs - St. Denis

Brussel - Dieweg

Brugge-Centraal

Brugge-Centraal

Turijn-Generale

Namen - Belgrade

Vanaf ca. 1995 leidde het gebruik van digitale
fotografie tot het produceren van kleurrijke fotokeramiek. In plaats van analoge negatieven
worden digitale foto's gebruikt, waarmee het

Barcelona - Poblenou

Genua-Staglieno

Eindhoven-St.Joris

Na 1935 werd de kleurenfilm, nog steeds analoog, geïntroduceerd, maar het bleek moeilijk
kleurvaste foto’s te maken. Als de foto’s al niet
verkleurd waren bij het inbranden - rode en
oranje tinten waren niet bestand genoeg tegen

Eindhoven-Martinus

kleur worden gebruikt, zwart-wit of sepia. Niet
alle methodes waren even succesvol. Of het
procedé was niet goed of de baktemperatuur
was te laag of de weersinvloeden speelden een
rol, maar uit de begintijd zijn veel foto’s vervaagd of zelfs verdwenen.

Haarlem-Kleverlaan

Warschau-Powazki

Gent-St.Amandsberg

Monaco

Boedapest-Köztemetö

hoge temperaturen- dan gebeurde het later wel
door weersinvloeden.
Wie kent niet in zijn fotoalbums de vervaagde
en vooral roodachtig verkleurde foto’s van
vroeger?

Geldrop - ’t Zand

Brugge - Centraal

CMYK-kleuren-palet gebruikt wordt om fullcolour foto’s op porselein af te drukken, maar
inbranden op hoge temperatuur is nog steeds
nodig om de vereiste duurzaamheid te krijgen.

Helmond - Hortsedijk

Monaco

afwerkingen
De foto’s op de porseleinen dragers worden op
diverse manieren afgewerkt, met een witte rand
of aflopend, waarbij de foto doorloopt over de
randen. Daarnaast bestaan er afwerkingen met

een smalle of brede zwarte, gouden of zilveren
rand, aangebracht tegen de foto, op de rand of
in het midden van de witte rand.
Soms staat de naam van de producent vermeld.

witte rand

Antwerpen

Helmond

Arnhem

Wiesbaden

Faenza

doorlopend over de rand

Amsterdam

Delft

Eindhoven
zwarte rand

Cuijk

Brugge

Budești

gouden rand

Arnhem

Eindhoven

Bratislava

Namen

Balatonudvari

Dublin

Geldrop

Namen

Parijs

vormen
De meest voorkomende vorm van de porseleinen drager met een graffoto is ovaal, al dan
niet met een goudafwerking er omheen. Daarnaast zijn er nog tal van andere vormen en afmetingen mogelijk, bv. rond, hartvormig, vierkant of rechthoekig met rechte of ronde hoe-

ken. En al deze vormen komen voor in diverse
afmetingen.
Meestal staat er één persoon op het medaillon,
maar op grotere exemplaren kunnen bijvoorbeeld echtparen of meerdere familieleden worden afgebeeld.
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bevestiging op het grafteken
Meestal worden de medaillons los op het grafteken bevestigd met schroefjes of lijm, maar ze
kunnen ook in een ‘lijstje’ van metaal of steen

worden aangebracht. Maar ook wordt het porseleinen portret geregeld geïntegreerd aangebracht in het grafteken of ook in een urn.

gouden lijstjes

Arnhem

Gerwen
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Helmond

Cardiff

metalen lijstjes
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Carcassonne

Mechelen

Genua
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bronzen lijstjes

- sculpturen
Mechelen

Brussel

Gent
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Milaan

stenen lijstjes

Aix-en-Provence
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Carcassonne

Mierlo

Bergeijk

geïntegreerd in het grafteken

Milaan
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Amiens

Den Haag
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Milaan
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Milaan

Milaan

porseleinen archief: tijdsbeeld
De portretten op de porseleinen medaillons geven ook een tijdsbeeld, ze laten je kennismaken
met de geschiedenis van mode, haardracht,
hoofdbedekking, pose en plaatselijke gebruiken

zoals klederdracht. Ze tonen beroepsgroepen,
vooral militairen en geestelijken komen behoorlijk vaak voor.
Bij elkaar vormen zij een porseleinen archief.

de goeie oude tijd

Amsterdam

Bergeijk

Namen

Mechelen

Namen

Praag

Eindhoven

klederdrachten

Waalre
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Best
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Urk
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Urk
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Wiesbaden

Brugge
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Wenen

Zell-am-Ziller

Genua

geestelijken

Tallinn

Ramet

Faenza

tot slot
Fotokeramiek is kwetsbaar, maar het mag duidelijk zijn, dat ook
fotokeramiek op begraafplaatsen belangrijk funerair erfgoed is,
dat beschermd moet worden en zoveel mogelijk behouden moet
blijven.
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