
CONTINUЇTEIT VAN VAKMANSCHAP IN VELE MILENNIA MENSWORDING 

 

     
 

Dit zijn voor- en achterkanten van een STENEN VUISTBIJL ca 60.000 jaar oud.  

 

In 1980 vond Dirck van Bekkum dit artefact (archeologisch object dat door de mens is 

vervaardigd, bewerkt en/of gebruikt) in een kleine zandgroeve aan de Grenzweg in het 

Reichswald op de grens van Nederland (De Plak) en Duitsland (Galgesteeg).  

 

In die tijd vond hij ook tijdens een zondagmorgen wandeling met zijn kinderen aan de rand van 

Beuningen (waar zij toen woonden) aan de Wijchense Steeg (waar een viaduct werd gebouwd) 

in opgespoten zand een MAMMOET tand met stukken van een kaak. (zie afbeelding) 

Het vinden van deze vuistbijl, en de mammoet 

tand nog geen 20 km van elkaar, was een diepe 

en indringende ervaring voor van Bekkum die uit 

families van ambachtslieden (smeden) stamt. De 

man die dit gereedschap maakte was deel van een 

jager-verzamelaars gemeenschap die 

hoogstwaarschijnlijk op mammoeten jaagde.  Vinden, vasthouden en voelen van dit stenen 

voorwerp was en is voor van Bekkum een reis door de tijd naar iemand die vergelijkbare 

ambachtelijke vaardigheden als hijzelf had. Door zelf dergelijke stenen te bewerken overbrugde 

hij die enorme tijdspanne. 

Van Bekkum ervaarde een directe verbinding met het creatieve handwerk-denken en de 

minitieuze (neurotransmittende) oog- handcoördinatie van de ‘toolmaker’ van deze vuistbijl. 

Hiervan maakte hij gebruik bij zijn 10 jaar durende veldwerk (onderzoek) als ambachtelijk 

therapeut in de klinische psychiatrie. Zijn MA thesis (1988) en het Arts & Crafts Impuls (ACI) 

model in enkele publicaties (1994; 2006; 2015) bouwde hij deels op deze ervaring.  

Conclusie na deze vier decennia lange zoektocht is: zonder ambacht, creatief handwerk, gaat de 

mensheid teloor. 

Gelukkig stijgt het mirakel van kunst in handwerk weer in aanzien (Richard Sennet De 

Ambachtsman 2008). 

 

25 april 2015 De Nederlanden, Dirck van Bekkum = Schele Havik. Voor meer zie www.anthropo-gazing.nl  
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