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DIASPORISCHE BOODSCHAPPEN IN EEN CHEOPS TABLE 

 

        Geïnspireerd door de piramide van Cheops  

Vier hoeken van de wereld         en mijn familie-culturele geschiedenis 

manifesteren van cirkelen      

fixeren door eeuwig roteren 

draaien als ontelbare wagenwielen 

 

In Black Elk’s visioen van het midden van de aarde 

elke mens en elke mensengroep  

heeft een sacraal centrum zoals de wereld zelf 

leidend naar de Schoot van de Grote Moeder 

 

Sommige dingen kan men niet schrijven  

niet gezegd en vragen toch te worden uitgedrukt  

zoals spanning van sedentaire en nomadische  

de tafel drukt zowel rust als beweging uit 

 

ultieme uitdrukking van mannelijke symbolisering 

rond hemelgewelf in vierkante vorm weerspiegelt  

in een sedentaire cultuur samengebracht 

vanuit vier migratie richtingen in de wereld 

 

piramides als late sjamanistische architectuur 

hun voor ons verloren kosmische geheimen spiegelend 

mannelijke verbeelding vierkante primale heuvels 

die de Grote Moeder’s borst representeren 

 

De omtrek van de basis van de piramide 

in relatie tot zijn exacte hoogte 

is hetzelfde als de omtrek van de basis 

van een halve bol in relatie tot hoogte ervan  

 

Een halve bol met die maten  

zou precies passen over de piramide van Cheops  

het mannelijke overdekt met zijn vrouwelijk helft 

kijkend vanuit de hemel zichzelf ziend  

omvat door het feminiene  

 

De tafel‘s verstilde linksdraaiende beweging 

14 wigvormige stukken kersenhout afwisselend  

7 mannelijke en 7 vrouwelijke delen 

het hele en helende voor mensen voorhoudend 

slechts bijeen gehouden door een messing band 

 

Als Zij haar aandacht af zou wenden  

vallen we uiteen en weg is deze wereld 

destructie en chaos zal opnieuw regeren 

daarom neem waar, huiver en zorg 

 

jouw taak is, zo diep als jij kan, recht te doen 

 

Schele Havik 11 oktober 1996 Ardennen, België  

            8 augustus 1999, Favinion, Bretagne.  

Dirck van Bekkum ontwierp en maakte deze tafel tussen 

1992 en 1996 als een blauwdruk om de rode weg te gaan. 

Het blad is van kersenhout gezaagd in 14 delen dat een 

draaiend wagenwiel representeert zoals zijn vader en 

grootvaders die maakten. Dirck heeft Roma, (E)gyptische 

smeden voorouders. Het wielblad is door Dirck gewalst 

en gesoldeerd van messing 50 x 5 mm. De tafelpoten zijn 

van Belgische kalksteen gezaagd en gepolijst door Dirck's 

vriend en beeldhouwer Lowie Eskes.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Elk

