SYMBOLIEK
HANDEN 2 - HANDGEBAREN
veelgebruikte handensymbolen
Over handen valt veel te zeggen, handen en handgebaren zeggen veel.
Op graftekens staan vaak handen. Bij
de meeste ‘handen’ is de symboliek
daarvan duidelijk, maar bij andere
moet je het verhaal erachter kennen
of te weten komen. Aan de liefdeshanden, twee verstrengelde handen van
een echtpaar, is al een artikel gewijd.

Wat voor afbeeldingen van handen
kom je nog meer tegen en wat is de
symbolische betekenis daarvan?
Van een aantal veelgebruikte handensymbolen herken je de betekenis gemakkelijk, zoals de ‘duim omhoog’,
de handdruk, handen met een verklarende tekst, handen van een bepaald
beroep en biddende handen.
Veldhoven
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Leende

Ook de hand met een schriftrol, waarop het grafschrift staat, behoeft geen verdere uitleg.
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Luss

Er zijn een paar variaties op de gebruikelijke verstrengelde liefdeshanden. Een paar voorbeelden.

Deurne

Amsterdam

Son & Breugel

Een heel aparte variant op de liefdeshanden vinden we op Père Lachaise in Parijs.
Parijs - Père Lachaise : sépulture des deux époux

sépulture des deux époux

voorkant Famille P. Legay d’Arcy

Op het Cimetière du Père Lachaise in Parijs komt op een aantal
graven een sculptuur in brons of gietijzer voor, die bekend is
geworden onder de naam sépulture des deux epoux = graf van
de twee echtgenoten. Daarmee is direct de symboliek duidelijk,
het zijn twee liefdeshanden, beter gezegd twee liefdesarmen.
Op Père Lachaise komt ook het gebruikelijke symbool van de
twee ineengestrengelde handen voor, maar dit beeld is wel heel
apart: twee armen boven het graf. Bij nadere bestudering is te
zien dat het om een mannen- en een vrouwenarm gaat. Op de
eerste zijn duidelijk de opliggende aders te zien en om de pols
van de verfijndere vrouwenarm zit een armband.
De sculptuur is één van de objets funéraires uit de kunstgieterij
van Dommartin-le-Franc, maar de ontwerper is onbekend. Op
Père Lachaise zijn zeker vijf van deze sculpturen te vinden, o.a.
in de divisies 7, 13 en 25; de naam is te danken aan het graf op
bijgaande foto links (internet foto Dominique Pernet).

achterkant Famille P. Legay d’Arcy

(gegevens onbekend)

Biddende handen komen ook regelmatig voor, in drie verschillende vormen:
• de handpalmen tegen elkaar (de namasté houding)
• de gevouwen handen, waarbij de vingers in elkaar grijpen
• de orante houding, waarbij je de open handen opheft.
De meest bekende biddende handen zijn die van Albrecht Dürer.
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biddende handen van Albrecht Dürer
Betende Hände (biddende handen), ook wel bekend als Studie van de Handen
van een apostel, is een pen-en-inkt tekening van Albrecht Dürer (1471-1528),
rond 1508 getekend op blauw gekleurd papier. De tekening toont een close-up
van twee mannelijke handen die bidden. Ook zijn de deels opgerolde mouwen
te zien. Het origineel bevindt zich in de Albertina in Wenen.
De tekening is een voorstudie voor de handen van een apostel, die getuige was
van de Hemelvaart van Maria op het drieluik dat bekend werd als het Helleraltaar (afgebrand in 1729) in de Dominikanerkirche in Frankfurt am Main.
De ‘biddende handen’ zijn het meest gereproduceerde werk van Albrecht Dürer,
waarbij heel vaak geen sprake is van een exacte kopie.
Ook op graftekens komt het symbool van de biddende handen geregeld voor.
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hand uit de hemel
• God. Een hand uit de hemel kan verwijzen naar het visioen van de profeet Ezechiël (Ez. 37,1-14) in
het dal der dorre doodsbeenderen, waarin God wordt aangeduid door een hand die uit de hemel of de
wolken reikt. Die voorstelling is in de christelijke en de joodse funeraire kunst geregeld gebruikt als de
symbolische weergave van God vanwege het gebod ‘Gij zult geen godenbeelden maken’ (Ex.20,4).
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• Engel. De hand die uit de hemel of
uit de wolken tevoorschijn komt, kan
ook duiden op de hand van een engel,
die de ziel van de overledene naar de
hemel voert. Of is het op het graf in
Bellagio de muze, die de schilder Carlo
Bellosio (1801-1849) inspireerde?

Düsseldorf

Bellagio

• Echtpaar. Een (ontvangende) hand van boven kan ook duiden op de hand van een echtgeno(o)t(e),
die zich gaat verenigen met zijn/haar partner. De tekst bij deze afbeelding geeft ook wel een andere
duiding (bv. Gods hand) aan dit gebaar. En ook doet dit beeld denken aan de handen van Michelangelo.
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Michelangelo:
de schepping van Adam
Even beroemd als de handen
van Dürer zijn de handen van
Michelangelo. De twee handen zijn de hand van God en
die van Adam: Gods vinger
reikt naar de vinger van
Adam. Dit detail is een onderdeel van het tafereel ‘de schepping van Adam’ uit 1511, dat op zijn beurt
weer deel uitmaakt van de plafondschildering die Michelangelo tussen 1508 en 1512 maakte in de
Sixtijnse kapel.
Het beeld komt ook voor op graftekens, maar als welk symbool? Als ‘terug naar de Schepper’? Als De
Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen (Job 1, 21)? Gezien de bijschriften wordt de indruk gewekt
dat het symbool onbekend is en het vaak eerder wordt gebruikt als symbool voor afscheid en loslaten.
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handensymbool op individuele graven
beschermende handen
Aan Pieter Pijl arts
Den grooten strijder tegen de vivisectie
van zijne dankbare patiënten en geestverwanten

Den Haag - Algemene Begraafplaats

staat op het grafbeeld op het graf van de Haagse
huisarts en oprichter van de anti-vivisectiebond J.
Pzn (Pieter) Pijl (1888-1937). Boven een zittende kat
zijn twee beschermende handen met links een vogel
en rechts een vis. Het beeld, dat op een blokvormige
sokkel staat, is ontworpen door beeldhouwer Theo
van Reijn (1884-1954).
Pieter Pijl was lid van de Nederlandse Bond ter Bestrijding van de Vivisectie, die naar volledige afschaffing van dierproeven streefde. Maar na een meningsverschil binnen het bestuur verliet hij de NBBV en
richtte in 1931 de Stichting Anti Vivisectie Bond op,
waarvan hij de eerste voorzitter was.

de hand van de poëet
Op de Antakalnio Kapinės (Antakalnis begraafplaats) in
Vilnius (Litouwen) bevindt zich in één van de sectoren
de kunstenaarsheuvel, die daar na de onafhankelijkheid
in 1991 is aangelegd. Op deze Poëts Hill, zoals hij door
de Litouwers wordt genoemd, worden de kunstenaars,
schrijvers en wetenschappers uit Litouwen begraven. De
heuvel zelf is een beeldentuin van kunstwerken in de
meest verscheiden vormen en vormt op zich al een
openluchtmuseum van Litouwse kunst.
Op het graf van Henrikas Nagys (1920-1996), een
Litouws dichter en literair criticus, staat een roodgranieten hand als symbool van zijn schrijversschap.
Onduidelijk is wat hij in zijn hand houdt. Nagys was geVilnius - Antakalnio Kapinės
emigreerd naar Canada, waar hij op 3 aug. 1966 stierf.
Zijn stoffelijk overschot werd op 3 nov.1997 door zijn vrouw Biruté Vaitkūnaitė (1920-2014) overgebracht naar Litouwen en op Antakalnis herbegraven. Haar naam staat er ook op, maar zij ligt niet hier.

uitgestrekte hand met een robijnroze druppel bloed aan de vingertoppen

Riga - Raiŋa kapi

Op Raiŋa kapi (Rainis begraafplaats) in Riga (Letland) staat op het graf
van acteur Harijs Liepiņš (1927-1998) een monument van 2,10 m
hoog, door beeldhouwer Indulis Ranka (1934-2017) gemaakt van oranjeroze graniet. Het beeld werd onthuld op 17 mei 2001 na donaties aan
de Harijs Liepiņš Foundation. Voorzitter van de Foundation Andris Torgāns sprak bij de onthulling: De wilskracht en het harde werk van Harijs
Liepiņš hebben de harten van duizenden toeschouwers doen beven. Ik
denk dat de beeldhouwer Indulis Ranka, die een monument creëerde als
een uitgestrekte hand met een robijnroze druppel bloed aan de vingertoppen, nauwkeurig de vlam van de ziel van de acteur weergaf - de
grootsheid van verlangen en genialiteit. Ik ben blij dat we samen een
monument hebben opgericht voor een van de meest getalenteerde acteurs die ooit op het Letse theaterpodium heeft gespeeld.
Hij doelde vooral op het toneelstuk van Jānis Rainis Spēlēju, dancoju (ik
speel, ik dans), waarin Harijs Liepiņš jarenlang triomfen vierde.
In het symbolische toneelstuk, gebaseerd op folkloristisch materiaal
over de bevrijding van de natie, speelde Liepiņš de rol van muzikant
Tots. Hij redt het leven van bruid Lelde (=Letland), die door de dode
Heer is ‘leeggezogen’, door met drie druppels bloed zijn leven te offeren.

kadergebaar van een regisseur

Op Cmentarz Powązki, de oude begraafplaats in Warschau, bevindt zich op het graf van Krzysztof Kieślowski (19411996) een sculptuur van de handen van een van de beroemdste filmregisseurs van Polen. Het geeft het kadergebaar van het inlijsten van een foto weer. Het grafbeeld
werd gemaakt door beeldhouwer Krzysztof Michał Bednarski (1953), o.a. maker van grafsculpturen en monumenten voor mensen van cultuur, die in bijna elk werk op
subtiele wijze zijn eigen creativiteit combineert met de activiteit van de overledene. Bednarski, die het karakteristieke gebaar van de regisseur vereeuwigde, legde uit: Dit
is een portret van de handen van Krzysztof Kieślowski. Hij
was de laatste regisseur die een kadergebaar maakte op
de set. Ik plaats deze handen in plaats van het kruis.
Warschau - Cmentarz Powązki
In 2013 werd het beeld van het graf gestolen, maar na een
paar dagen werd het werk teruggevonden in een van de schrootwinkels van de hoofdstad en teruggebracht naar zijn plek op de begraafplaats.

op handen gedragen
Op begraafplaats Schoonselhof in Antwerpen ‘zweeft’
boven het graf van Paul van Geyt (1946-1994) een
grote zwerfkei. Manager Van Geyt overleed op 48jarige leeftijd na een eenzijdig auto-ongeval tijdens
een hevige regenbui onderweg van Brussel naar Luik.
Hij liet een vrouw en twee dochters achter.
Aan het hoofd van de hardstenen grafzerk wordt het
zwevend effect van de zwerfkei verkregen door drie
ijzeren staven onder de steen. De kei wordt ook nog
eens ‘op handen gedragen’ door drie paar handen. Het
zijn de afgietsels in gebronzeerd aluminium van de
handen van zijn echtgenote en zijn twee dochters, aangebracht om de verbondenheid van Van Geyt met zijn
gezin zichtbaar te maken. Op de licht aflopende dekAntwerpen - Schoonselhof
steen zijn ook naast elkaar drie gestileerde handen uitgehouwen, elk met een kuiltje in de handpalm, waarin regenwater wordt opgevangen (niet op de foto).
Handen of handafdrukken van partner en/of kinderen
zie je vaker op graftekens als een laatste gebaar, groet of herinnering.
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epiloog
Wat je nog meer met het symbool ‘handen’ kunt uitbeelden.
levenslooptuin
Rond de aula op Begraafplaats ‘De Zandberg’ in Kampen / IJsselmuiden is een levenslooptuin aangelegd. Naast een steen
met uitleg zijn er vijf beelden met ‘handjes’, die de levensloop
symboliseren. Bij elk beeld staat een toelichtend bordje.
• Levensweg: In een korte wandeling rond de aula zijn symbolisch de verschillende fases van het leven weergegeven. De
natuurlijke gang van het water in de beek staat voor het leven
zelf. Ook de beplanting wordt hierin betrokken. Van pril en laag
naar beplanting in opgaande groei, die overgaat in onstuimig
en ongeordend groen. In de aanwezige beelden zal de wandelaar bij enig nadenken veel herkennen.
• Geboorte ligt er in de vorm van een ruwe kei.
• Groei en ontwikkeling: De mens opgenomen in het leven
krijgt steeds meer vorm. Groei van lichaam, groei van geest.
Zelfkennis: een voortdurend proces.
• Tegenslagen en vroegtijdig wegvallen: De belemmeringen
voor het water in dit gedeelte van de beek symboliseren tegenslagen in het leven. Soms zelfs stopt de waterstroom en
sterft de mens voortijdig.
• Sterven: Het water stroomt hier in de grond, de beek houdt
op. Hier eindigt het leven van de mens en moet hij niet alleen
zijn dierbaren loslaten, maar ook het leven zelf.

IJsselmuiden
Begraafplaats ‘De Zandberg’

Groei en ontwikkeling

• Gedenken en overdenken: Ieder mensenleven ligt tussen geboorte en sterven. Aan het eind van deze symbolische levensweg is het goed dierbaren te gedenken en het eigen leven te
overdenken.

Tegenslagen

Sterven

Gedenken en overdenken

Met dank aan Annie van ’t Zand voor het zoeken naar en sturen van informatie over de levenslooptuin.
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