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‘De oermoeder’

Aan de
hand van
de oermoeder
gaan wij
geborgen op pad
een leven lang
dus ook
in 2010

‘alfa & omega’
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Recursief in grote terts
Navelstreng
Verbonden met de aarde
niet de rulle
grond maar de
stevige
harde
rots
die
de botten voedt,
koestert de vrouw
haar zwangere lijf
de volle boezem wiegend tussen
haar armen,
tussen haar handen de
buik gevat,
het geboortekanaal nog niet
open
maar toch de wortel van
een navelstreng die
haar en haar
boreling hecht
aan de steen.
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‘De oermoeder’

… als liaan
zich slingerend
om de boom
die hard als
rots
haar anker vormt.
De streng
een levenslijn
waar
gulle handen
zich openen
en breed gebaren,
welsprekend en
getuigend
van leven.
Slag om slag draait
de streng zich om de stam
totdat
de cyclus
rond is en
onafwendbaar
eindigt in
de hand van
verwering,
die zacht wrijvend
de schedel ontvelt,
hard als de steen
waarin het
hoofd
is gehouwen.
Een masker
van pijn,
het geloken oog
geconcentreerd
op waar het leven
een aanvang
neemt:
alfa en omega

‘alfa & omega’
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De omhelzing van steen
Toen zij de rotsblokken
over
hun schouder wierpen
namen zij de
botten van
moeder aarde,
iedere worp een nieuwe mens
van de oergodin die
in haar lagen
millennia oud sediment
het merg vormde
van het prille wezen,
geen golem maar
bezielde idee
gevangen in steen
geeft stukje bij beetje
zijn contouren prijs
onder de hamerslag van
de houwer
en baart de vrouw
door weeën van pijn
die zich zwanger
van een volgend
leven geborgen weet,
in de omhelzing van steen:
Oermoeder
die als vroedvrouw
de boreling boven
de aarde tilt.
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‘De oermoeder’

Golven van wee

Deinend in
de moederschoot
de vrouw in haar stenen foedraal
dat vloeibaar werd,
watermassa’s langs de
groeven
golvend graverend in de steen
spoelend over obstakels
en slijpend en schurend en schavend
tot gladde vlakken ontstaan,
van buiten zo gaaf als
de huid van
een kind.
Nog even aarzelend de vrouw
tastend de handen op de buik
het wezen dat
de kracht van het water
als golven herkent
in weeën
oprijzend in crescendo
wegebbend in opluchting
heel even
dat
kortstondige moment
van onschuld van
niet weten van
negeren …
totdat de laatste golf
verlossing brengt,
een kind voortstuwt
wiens naam
in water geschreven zal zijn
en uitgewist door water
de cyclus rondt
van alfa tot omega

‘alfa & omega’
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‘De oermoeder’

Recursief in grote terts

Een episch beeld
Tijdens de tentoonstelling van beelden in de tuin van kasteel Hasselholt, schuin
tegen over ons huis, kwamen Marij en ik in aanraking met het werk van de Vlaamse
beeldhouwer, Wilfried Jacops.1 Het beeld ‘alfa en omega’ fascineerde ons vanaf
het eerste moment met als resultaat dat Marij dit werk tegen het einde van deze
manifestatie van Kunst en Kastelen van de beeldhouwer kocht. Bij die gelegenheid
liet ik mij ontvallen dat ‘alfa en omega’ een episch beeld is, waar een keur van
verhalen uit opwelt. Voor Marij het sein om mij de belofte te ontlokken dat ik voor
het einde van het jaar een paar van die verhalen in dichtvorm op papier zou
hebben gezet. Et voilà …

Marij met de beeldhouwer Wilfried Jacops
bij het beeld ‘alfa en omega’ dat ze zojuist
heeft aangekocht (foto: Louke van Hövell)

De gedichten hebben alle drie een recursief leidmotief, want voordat het beeld als
oermoeder geïnterpreteerd kan worden, is het eerst als steen letterlijk voortgekomen uit moeder aarde, oergodin bij uitstek. Door die zelfverwijzing manifesteert
zich een verhalende variant van het Droste-effect (vernoemd naar de beroemde
beeltenis op Droste’s cacaodoosje van circa 1900).

▄▄▄▄▄▄▄
1

Voor dit initiatief zie www.kunstenkastelen.eu

‘alfa & omega’
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Recursief in grote terts

Het Droste’s cacaoblikje van de moeder van Marij (met als datum
‘post quem’ een eervolle vermelding uit 1904), illustreert het effect
van de recursie: op het blad van de verpleegster op het busje
staat een busje Droste’s cacao waarop een verpleegster staat met
een dienblad met een busje et cetera. Nico Scheepkamer
betitelde deze vorm van recursie als het Droste-effect.

Vanwege de pathos die inherent is aan het thema rond geboorte, lijden en dood,
heb ik de grote terts toegevoegd, vooral omdat daarin zowel de toonzetting als de
drievoud terugkeert.

Navelstreng
Het eerste gedicht vormt het middenpaneel van dit drieluik en borduurt voort op
wat de beeldhouwer voor ogen stond toen hij dit werk maakte. Langs de boom
wikkelt zich een levenslijn waaraan allerlei handen ontspruiten die verwijzen naar de
mensen die we lopende ons leven tegenkomen.
Deze liaan ontspruit aan het geboortekanaal waar de vrouw en de rotsige
levensboom één zijn. Hoogzwanger staat ze op het punt om leven te geven, maar
juist dat is het moment dat de contouren van de dood scherp afgetekend raken en
een schaduw werpen op wat onafwendbaar gaat komen: tot stof en as zullen we
vergaan en niets anders zal resten dan ons skelet met de schedel als symbool van
de persoon die we eens waren.
Daarom wordt de laatste hand gelegd aan de verwering, het ontvellen van de
huid van het gezicht, zoals de linkerwang van de vrouw laat zien.
Handen zijn een favoriet thema in het werk van Wilfried Jacops.2 Als geen ander
drukt hij uit hoe welsprekend gebarende handen zijn en weet hij in steen voort te
borduren op de aloude regels van de klassieke retorica.
▄▄▄▄▄▄▄
2
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Maak eens een virtuele rondwandeling door de galerie op www.wilfriedjacops.be.
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Recursief in grote terts

De omhelzing van steen
De epische kracht van het beeld leidt tot talloze associaties. Een van de meest
prominente daarvan was die met het ontroerende verhaal van Deukalion en
Pyrrha, de twee hoofdpersonen uit de sage over de Griekse zondvloed. We danken
het verhaal aan Ovidius die vertelt dat het tweetal na de zondvloed het orakel
bezocht omdat er meer mensen nodig waren om de mensheid voort te laten
bestaan. Het orakel adviseert hen de botten van de grote moeder achter hun rug
te werpen. Het duurt even voordat ze doorhebben dat de aarde de grote moeder
is en haar botten uit steen bestaan. Iedere rots die zij over hun schouder gooiden
transformeerde in nageslacht.3 Van de versie die ik lang geleden gelezen heb
herinner ik me dat het echtpaar op hoge leeftijd op de grond ging liggen en zij al
stervend samengroeiden met de steen. Zo keert een ieder weer terug naar de
grote moeder.

Deukalion en Pyrrha gooien stenen – de botten van moeder aarde – over hun rug
die veranderen in kinderen om de wereld na de zondvloed weer te bevolken (naar
Ovidius’ Metamorfosen).

Ook de golem wordt uit de bestanddelen van moeder aarde gebouwd, maar mist
de ziel die essentieel is voor mensen. Dat komt omdat de golem door mensen wordt
geschapen, heilige mensen weliswaar, maar geen God. Vandaar dat de golem in

▄▄▄▄▄▄▄
3

Een deel van het oorspronkelijke stuk van Ovidius is te vinden op
http://nl.wikipedia.org/wiki/Deucalion.
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Recursief in grote terts

diepste wezen niet meer is dan een klomp klei. Een van de mooiste verhalen
daarover vind je in het boek De procedure van Harry Mulish, een absolute
aanrader.
Gaat de Joodse traditie uit van niet te bezielen materie, uit de klassieke traditie
ontstaat onder invloed van het neoplatonisme de humanistische opvatting die
vooral door Michelangelo bekend is geworden: ‘Ik kap slechts de resten weg, want
de vorm zit al in de steen gevangen’. De bezielde idee – naar het Griekse woord
eidos oftewel vorm – behoort dus wel degelijk tot het domein van de mens, zij het
dan wel een godgelijke mens, een kunstenaar, de divino artista die – gemaakt naar
Gods wezen – analoog schept aan de deus artifex. Geen wonder dat engelen de
mens benijden: hij mag dan sterfelijk zijn, maar door zijn (pro)creatieve inslag is hij in
tegenstelling tot de engelen in staat om te scheppen en langs die weg onsterfelijk
te worden.
Dat die divino artista ondertussen wel aan het ambacht is gebonden – iets waar
goden en engelen geen hinder van ondervinden – ervaart Wilfried Jacops aan den
lijve. Vooral omdat hij net als zijn middeleeuwse voorgangers de taille directe
beoefent: het ontwerp wordt rechtstreeks in het beeld – of uit de materie –
gehouwen zonder gebruik van een puncteermachine: een reproductiemethode
waarmee je de omtrekken van (vaak kleinere) kleimodellen letterlijk puntsgewijs
overbrengt op de steen. Als je bedenkt dat ‘alfa en omega’ gemaakt is uit Blanc
de Bourgogne, een extreem harde (wit)steen, dan kan de taille directe als een
ambachtelijke salto mortale opgevat worden.

Wilfried Jacops bezig in zijn atelier met een van
de beelden uit de serie vrouwen die ook op
kasteel Hasselholt stonden tentoongesteld.
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Recursief in grote terts

Vanwege de specifieke karakteristiek van de steen heeft Wilfried Jacops het beeld
bewust een robuust – quasi verweerd – aanzien gegeven. Ook vanwege de
dimensionering roept de vrouwenfiguur daardoor associaties op met Romaanse
sculptuur.

Golven van wee
De eerste regels van het afsluitende gedicht zijn zomaar binnen komen rollen tussen
twee passages door die ik schreef over wederopbouwarchitectuur. Ergens op de
achtergrond was ik op zoek naar het derde thema voor de terts, en dat was water:
vruchtwater in de moederbuik, het warme bad dat tegenwoordig zo vaak als
metafoor wordt gebruikt om een goed gevoel uit te drukken, maar ook de
onvoorstelbare kracht van water dat een steen kan polijsten en waarvan de
golvende beweging een equivalent heeft in de weeën.
Toch staat ook hier de associatie niet stil, want nog hoor ik mijn leraar Nederlands4
met grote gebaren het gedicht citeren van Jacques Perk
Ik ben geboren uit zonnegloren
En een zucht van de ziedende zee,
Die omhoog is gestegen, op wieken van regen,
Gezwollen van wanhoop en wee
Wanhoop en wee als uitdrukking van pathos, de grootsheid van het lijden:
Mij is gemeenzaam die even eenzaam
het leven verlangende slijt
en die in tranen zijn vreugde zag tanen,
doch lieflijk lacht als hij lijdt.
Zo niet de barende vrouw die de golven op springtij door haar lijf voelt slaan en
ieder moment van wegebben verwelkomt, even denkend dat het nu voorbij zal zijn.
Maar pas als de laatste wee zijn werk heeft gedaan, keert het tij en kan het kind als
nieuwe mens in de annalen bijgeschreven worden. Op het moment dat ook zijn
naam wordt uitgewist is de cyclus rond.
Alfa en omega.

▄▄▄▄▄▄▄
4

Natuurlijk heb ik even gegoocheld op P.F.J.M. Eligh aan wie ik mijn levenslange liefde voor de
dichtkunst te danken heb. Tot mijn vreugde zag ik dat hij in de jaren ’80 zelf twee bundels heeft laten
verschijnen, Lopend door de herfst (met ongetwijfeld enige op Bloem geïnspireerde gedichten) en
Gotische suite.
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Recursief in grote terts

alfa en omega
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