SYMBOLIEK
STAIRWAY TO HEAVEN
Een ladder of trap naar de hemel heeft menigeen geïnspireerd.
Er zijn maar liefst drie popsongs met de titel Stairway to Heaven over geschreven: Neil Sedaka (1960), Led Zeppelin (1971) en de Amerikaanse meidengroep Pure Soul (1996).
De ladder naar de hemel staat vooral bekend als Jakobsladder, de ladder uit
het visioen van Jakob, dat in de Bijbel staat beschreven in Genesis 28,10-22:
Jakob vertrok uit Berseba en ging naar Haran. Op een bepaalde plaats gekomen, wilde hij daar overnachten, nadat de zon reeds was ondergegaan. Een
van de stenen die daar lagen nam hij als hoofdkussen en viel op die plaats in
slaap. Hij kreeg een droom en zag een ladder die op de aarde stond en waarvan
de top tot in de hemel reikte. Langs die ladder gingen Gods engelen op en af.
Gustave Doré
JAKOBSLADDER
Diverse verschijnselen en objecten hebben hun naam afgeleid van ‘jakobsladder’. Weerkundig is het de lichtstraal
die door een gat in de wolken of de mist naar beneden
schijnt. Bij het transport is het een lopende band, die
stortgoederen omhoog transporteert. Bij elektriciteit is
het een fenomeen dat een continue serie vonken laat omhoog rijzen. Het is speelgoed, een plant, een roman van
Maarten ’t Hart (1986), een lange steile trap op St. Helena
en in Brisbane, een voetbrug in Auckland, een touwladder
in de scheepvaart, een oratorium van Arnold Schönberg,
een horrorfilm van Adrian Lyne (1990), een restaurant in
Utrecht, een single van metalband Dreadlock Pussy, een
ets van Gustave Doré, een schilderij van William Blake en
vele anderen.

Eindhoven - begraafplaats Roostenhof

SYMBOLISCHE TRAPPEN OP BEGRAAFPLAATSEN
Op begraafplaatsen wordt de ladder, al of niet met een poort naar de hemel, geregeld afgebeeld op of
gehakt in graftekens. Het zijn ongetwijfeld graftekens op de graven van gelovigen, die hopen in de hemel
te komen, gesymboliseerd door de trap en/of hemelpoort. Enkele voorbeelden.
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