
 DE APAN TOT EN MET 2020 EN EEN 

VERHELDEREND INKIJKJE IN DE GEDACHTENWERELD VAN EEN 

SPECIALIST OUDE STEENTIJD. Door Klaas Geertsma, in samenspraak 

met Evert Ulrich en Govert van Noort. 

Doordat iemand vrij recent (augustus 2020) het initiatief nam om op 

de Facebookpagina Steentijdvondsten een link te leggen naar mijn 

Burgumlezing op ApanArcheo, en die dat een interessant artikeltje 

noemde, kwam er een stroom reacties op gang, waarvan ik de 

belangrijkste er hier uitlicht; die van een bekende noordelijke 

paleodeskundige. De APAN is niet ongemerkt voorbijgegaan blijkt.  

 

Het begon met een link naar mijn Burgumlezing die ik op zaterdag 31 

maart 2018 hield in het kader van de APAN-expositie ‘The Legend’ in 

het Museum de Sterrenwacht in Burgum in Friesland. Deze expositie 

kwam tot stand met medewerking van drs. Evert Kramer, oud 

conservator archeologie van het Fries Museum in Leeuwarden. In 

eerste instantie kwam hij met een verzoek of de APAN een lezing kon 

verzorgen voor de Friese Afdeling van de AWN, dit in het kader van de 

geplande grote expositie in 2019 over Vermaning in het Drents 

Museum in Assen. Het zou dan gaan om een evenement van een dag, 

met daarbij ook een door de APAN ingerichte vitrine voor een dag.  

 

Na overleg met Kramer en het museum werd er besloten om wat 

groter uit te pakken met een expositie van vier maanden. Op de 

openingsdag en de sluitingsdag zouden dan lezingen gehouden 

worden. De expo was een groot succes, er reisden meer dan 

tweeduizend bezoekers speciaal naar Burgum in Friesland om onze 

expo te bezoeken.  

IN EEN RUIMTE MET KAARSEN IS 

EEN GLOEILAMP ONGEWENST 



  

De poster voor de expositie      



 

De expositie gaf een prachtig overzicht van het ‘verse’ midden paleo 

van Noord-Nederland en Zuid-Limburg. Er waren artefacten te zien 

van Tjerk Vermaning, Klaas en Henk Geertsma, Govert van Noort en 

Jan Willem van der Drift. 

Op de openingsdag zondag 26 november hield de APAN speciaal voor de leden van de 

AWN-Friesland een symposium met drie lezingen. 1: ‘Ceci n’est pas un artefact’ door Klaas 

Geertsma. 2: Waarom de neanderthaler verdween. Door Jan Willem van der Drift. 3: De 

midden paleolithische werktuigen van Hoogersmilde, Hijken en Eemster. Van Meningen 

naar feiten. Machineslijping of natuur. Door Govert van Noort. 

Op de sluitingsdag zondag 31 maart hield de APAN speciaal voor haar leden de jaarlijkse 

APANdag in het museum, met twee lezingen. Hieronder de uitnodiging. 



 

 

 

 

      

     STEENTIJDVONDSTEN – EEN PALEODESKUNDIGE OVER 40 JAAR APAN 



 

Het Powerpoint openingsplaatje van de lezing. 

In de link https://www.apanarcheo.nl/burgumversie14dec.pdf die 

iemand er naartoe had gelegd was dit plaatje zichtbaar op de 

Facebookpagina Steentijdvondsten. De volgende tekst was 

toegevoegd: ‘sowieso wel een interessant artikeltje’. 

Al snel begon het negatieve reacties te ontlokken. 

De meeste daarvan waren niet interessant. Eentje echter trok de 

aandacht, dat was de reactie van de steentijdspecialist drs. Marcel 

Niekus. Het gaf een verhelderende inkijk in de denkwereld van deze 

paleo-archeoloog omtrent zijn visie op 40 jaar APAN. Op 30 augustus 

2020 plaatste hij op de Facebookpagina Steentijdvondsten de volgende 

beschouwing over veertig jaar APAN, waarvan hij een jaar of tien lid 

was geweest. Misschien was hij toen wat naïef en dacht hij er zijn 

voordeel mee te kunnen doen, nu ziet hij echter nog maar weinig 

positieve punten. De Facebookpagina Steentijdvondsten heeft 1.612 leden. 

https://www.apanarcheo.nl/burgumversie14dec.pdf


Marcel Niekus op de Facebookpagina Steentijdvondsten - 30 augustus 2020.  

‘Enige nuance is hier wel op z'n plaats …(naam hier weg gelaten). Een paar constateringen. 

De APAN is opgericht door pleitbezorgers van Vermaning, dat klopt, en de interesse onder 

amateur-archeologen voor de Oude Steentijd is hierdoor aangewakkerd . Dat laatste is een 

van de weinige positieve punten van de APAN. Onder de leden bevinden zich zeker 

serieuze, niet professioneel opgeleide onderzoekers. Dat is ook een feit, maar daar is m.i. 

bijna alles wel mee gezegd. Terugkijkend op meer dan 40 jaar APAN (ik ben zelf een jaar of 

10 lid geweest) moeten we constateren dat de APAN (met name het bestuur) geen enkele 

positieve, opbouwende bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek naar de Steentijd in 

Nederland. Wellicht met uitzondering van een aantal publicaties van de oud-voorzitter Van 

der Lee die niet onverdienstelijk heeft geschreven over de geschiedenis van het onderzoek 

naar de Oude Steentijd in Nederland. Voor de rest is het al 40 jaar nagenoeg hetzelfde: 

schoppen tegen de wetenschap. Zie ik weinig positiefs in. Kritisch zijn mag en moet, maar 

dan wel op inhoudelijke argumenten en wetenschappelijk onderbouwd. En daar is geen 

sprake van. Het gaat om pseudo-wetenschappelijke redenaties, negeren van waarnemingen 

die je ongelijk bewijzen, verdraaiingen van feiten, glashard liegen en mensen beledigen. 

Heeft niets te maken met mensen scherp houden. Je mag Klaas fel noemen, ik noem zijn 

gedrag gewoon onbeschoft en kinderachtig. De nieuwe voorzitter heeft de kans gehad om 

de APAN mee te laten tellen in Nederlands onderzoek maar heeft die kans niet gegrepen. 

Achter de schermen wordt de club gerund door Geertsma die uit naam van de APAN (de 

hele club, inclusief de leden) allerlei onzin uitkraamt en gewoon doorgaat op de voet waar 

hij 35 jaar geleden mee is begonnen. Geen enkele kritische zelfreflectie, geen 

toenaderingspoging tot de 'officiele wetenschap', het doelbewust in stand willen houden 

van een kloof (die er al jaren niet meer is) enz. Jammer genoeg worden hierdoor 

welwillende leden overschaduwd en heeft de club zichzelf (met dank aan het huidige 

bestuur) op een zijspoor gemanoeuvreerd. De indruk die de club bij veel mensen achterlaat 

is dat ze in hetzelfde rijtje passen als de 5G-wappies, anti-vaxxers, viruswaarheid enz. Van 

een 'strijd' met de wetenschap is overigens geen sprake. Dit suggereert namelijk dat er 

sprake is van twee gelijkwaardige tegenover gestelde meningen (pro- en contra-Vermaning) 

en daar is geen sprake van.’ 

 

Hij beweert nogal wat. Ik ga daar wat dieper op in. 

1: Een paar constateringen. De APAN is opgericht door pleitbezorgers van Vermaning, dat 

klopt, en de interesse onder amateur-archeologen voor de Oude Steentijd is hierdoor 

aangewakkerd . Dat laatste is een van de weinige positieve punten van de APAN.  

Deze opmerking is nogal denigrerend te noemen. De APAN heeft in die veertig jaar overal in 

het land ‘opgetreden’ met het geven van lezingen in diverse musea. De APAN dagen zijn 

een bekend fenomeen in archeologieland. Daarnaast heeft de APAN achttien 

APAN/EXTERNEN uitgegeven, de negentiende is in de maak. De APAN verzorgde in die jaren 

ook geregeld exposities, de belangrijkste en compleetste in twee gerenommeerde musea, 



in het museum Twentse Welle in Enschede en in het streekmuseum De Sterrenwacht in 

Burgum. En dan is er nog de website apanarcheo.nl. Voor eenieder toegankelijk.  

                                           
 

De poster voor de expo in het museum Twentse Welle In Enschede. Deze expositie kwam 
tot stand door de contacten van Evert Ulrich met de museumdirectie. Op de afsluitingsdag 
werden er door enkele APAN leden, voor een volle zaal, lezingen gehouden die gerelateerd 
waren aan het tentoongestelde. De opening werd verricht door de alom bekende paleo 
deskundige professor dr. Gerhard Bosinski. En wat zou de expositie geweest zijn zonder die 
APAN-leden die hun vondsten hadden ingebracht. Het waren: Theo Dikstra (+), Sjef 
Hutsemakers (+), Sigrid Wolff (+), Kees Evenblij (+), Geert Venema, Jan Blok, Dick Groot 
Obbink, Jan Bulthuis, Anton Verhagen (+), Frits van Gennip, Ben Klein Nagelvoort, Niek van 
Rijswijk, Pieter Huisman, Jan Hendriks, Daan Wiltenburg, Vilmar Dijkstra, Joost thoe 
Schwarzenberg, Kees van Oorde, Jan Willem van der Drift, Govert van Noort, Ab Lagerweij, 
John de Koning, Herman van der Made, André Cardol, Henk Geertsma, Klaas Geertsma, 
Anton van der Lee en Dick Mol. Samen hebben deze APAN leden laten zien dat de 
archeologie van de steentijd een open wetenschap is en dat er vanuit andere vakgebieden 
als die van de archeoloog nieuwe en onverwachte visies kunnen ontstaan die minstens 
evenveel waarde hebben voor de archeologie in het algemeen dan de gangbare, misschien 
zelfs wel meer. Bijvoorbeeld de visie van Govert van Noort over windlak=hyaliet. De expo 
werd wegens grote belangstelling met een maand verlengd. De APAN exposeerde in de 42 
meter lange smalle gang binnen Twentse Welle. Niet erg geschikt voor een expositie zo leek 
het, maar Evert Ulrich toverde met zijn ontwerp deze smalle pijp om tot een volwaardige 
expositieruimte. Het werd een monumentaal geheel. De expositie ‘APAN, 35 jaar Reuring in 
de Archeologische Wereld’ draaide een half jaar plus een maand. Het was een unieke 
expositie en zonder meer de meest bijzondere op het gebied van de Steentijdarcheologie 
ooit in ons land sinds lange tijd. Er werden door studenten van de Saxxion Hogeschool 
Twente videoportretten gemaakt van Jan Willem van der Drift, Dick Mol, Ab Lagerweij, Ben 
Walet, Govert van Noort, Anton van der Lee, Klaas Geertsma en Ton van Grunsven. De 
video’s waren zichtbaar op de expo. Voor de videoportretten zie verderop. 



 
Voor meer foto’s en het volledige verhaal over deze expo zie hier: https://www.apanarcheo.nl/APANExtern15-full.pdf 

 

https://www.apanarcheo.nl/APANExtern15-full.pdf


2: Onder de leden bevinden zich zeker serieuze, niet professioneel opgeleide onderzoekers. 

Dat is ook een feit, maar daar is m.i. bijna alles wel mee gezegd. 

Ja dat is zeker een feit, maar de APAN leden zijn zonder uitzondering allemaal zeer 

geïnteresseerde ‘stenenzoekers’ of zoals ze binnen de APAN genoemd worden: ‘actieve 

praktijk archeologen’. Deze mensen hebben veelal kennis van alle steentijdculturen, 

meestal toegespitst op het eigen zoekgebied. Het kleineren van deze onderzoekers lijkt een 

erg goedkope manier om de eigen professionele status op een voetstuk te plaatsen. 

 

3: Terugkijkend op meer dan 40 jaar APAN (ik ben zelf een jaar of 10 lid geweest) moeten 

we constateren dat de APAN (met name het bestuur) geen enkele positieve, opbouwende 

bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek naar de Steentijd in Nederland. Wellicht met 

uitzondering van een aantal publicaties van de oud-voorzitter Van der Lee die niet 

onverdienstelijk heeft geschreven over de geschiedenis van het onderzoek naar de Oude 

Steentijd in Nederland. 

In de tien jaar dat hij lid was heeft hij geen enkele bijdrage aan de APAN geleverd. Niks 

positiefs of opbouwends, helemaal niks zelfs. Blijkbaar was hij toen nog kinderlijk naïef en 

nog niet de volleerde beroepsarcheoloog die hij later claimt te zijn geworden (zie 

verderop). Toen hij beroeps werd vertrok hij met haastige spoed, een APAN lidmaatschap 

paste daar niet bij. En hier laat hij nu zien dat natrappen hem niet vreemd is.  

 

4: Voor de rest is het al 40 jaar nagenoeg hetzelfde: schoppen tegen de wetenschap. Zie ik 

weinig positiefs in. 

Blijkbaar kent hij onze publicaties niet die niet over Vermaning gaan en heeft hij de twee 

boven genoemde exposities niet bezocht, die in Enschede en Burgum. Op de exposities 

werd geen enkel negatief oordeel geventileerd over welke wetenschapper dan ook. Het 

ging zuiver en alleen over vondsten, met daarnaast enkele opzienbarende visies de 

steentijd aangaande. In bijna alle artikelen in de APAN/EXTERN worden vele prachtige 

vondsten beschreven en getoond middels tekeningen en foto’s.   

 

5:  Kritisch zijn mag en moet, maar dan wel op inhoudelijke argumenten en 

wetenschappelijk onderbouwd. En daar is geen sprake van. Het gaat om pseudo-

wetenschappelijke redenaties, negeren van waarnemingen die je ongelijk bewijzen, 

verdraaiingen van feiten, glashard liegen en mensen beledigen. Heeft niets te maken met 

mensen scherp houden. 

‘Pseudo-wetenschappelijk’ is een kreet die voortdurend tegen het werk van APAN leden 

wordt ingezet. Het werd zelfs geroepen als reactie op de lezing over windlak=hyaliet die 

Govert van Noort in 2017 hield op de Steentijddag in Leiden. Die kreet kwam uit het 

gezelschap rondom Marcel Niekus en Frans de Vries. De lezing was getiteld: ‘ De 



middenpaleolithische werktuigen van Hoogersmilde, Hijken en Eemster. Van meningen 

naar feiten’. De kreet werd bijna overstemd door het langdurige uitbundige applaus van de 

vele andere aanwezige belangstellenden, die de inhoud van de lezing wel op waarde wisten 

te schatten. Dat was tenminste een mooie opsteker. Missie geslaagd! 

 

 

Govert van Noort tijdens zijn lezing in Leiden op de Steentijddag van 2017. Indien Niekus  

bedoelt dat Van Noort in zijn lezing ‘verdraaide feiten’ presenteerde, dan wordt de vraag 

‘wie beledigt wie’. Klik op de foto voor de pdf van de lezing, of op deze link: 

https://www.apanarcheo.nl/leidenlezing.pdf 

 

6: Je mag Klaas fel noemen, ik noem zijn gedrag gewoon onbeschoft en kinderachtig. De 

nieuwe voorzitter heeft de kans gehad om de APAN mee te laten tellen in Nederlands 

onderzoek maar heeft die kans niet gegrepen. Achter de schermen wordt de club gerund 

door Geertsma die uit naam van de APAN (de hele club, inclusief de leden) allerlei onzin 

uitkraamt en gewoon doorgaat op de voet waar hij 35 jaar geleden mee is begonnen. Geen 

enkele kritische zelfreflectie, geen toenaderingspoging tot de 'officiele wetenschap', het 

doelbewust in stand willen houden van een kloof (die er al jaren niet meer is) enz. 

Met de website ApanArcheo, het uitgeven van de APAN/EXTERN, het houden van lezingen 

en het inrichten van exposities lijkt het er toch wel sterk op dat de APAN een open koers 

vaart en dat iedereen welkom is om aan boord te komen. Het is wel heel erg opvallend dat 

hij zijn pijlen richt op 1 persoon die door hem gezien wordt als de drijvende kracht binnen 

https://www.apanarcheo.nl/leidenlezing.pdf
https://www.apanarcheo.nl/leidenlezing.pdf


de APAN. Blijkbaar heeft hij niet door hoe een vereniging draait en gerund wordt. Dat kan 

niemand in zijn eentje. De APAN dankt dan ook alle oud-leden die in die veertig jaren 

kwamen en gingen voor het oprichten van de APAN, de uitgave Archaeologische Berichten 

was lange tijd hun lijfblad tot de APAN met het eigen blad APAN/EXTERN naar buiten ging 

treden. De door Jan Willem van der Drift georganiseerde APAN dagen in musea in het 

zuiden van het land, maar ook in België en Duitsland waren hoogtepunten. In België was de 

APAN zelfs te gast in het museum in Scladina bij de beroemde archeoloog Kévin Di Modica, 

die in de grot uitleg gaf over zijn opgraving van de neanderthaler. De familie van Tim 

Verhagen in Kerkdriel kan niet onbenoemd blijven in deze, zij beheren het museum 

Hertogsgemaal aldaar, waar de APAN al gedurende meerdere jaren welkom is voor het 

houden van de jaarlijkse ledendag. En Ruud Hemelaar heeft de nrs 1 t/10 van 

APAN/EXTERN voor een ieder toegankelijk gemaakt en on line gezet (zie verderop).  

 

7: Jammer genoeg worden hierdoor welwillende leden overschaduwd en heeft de club 

zichzelf (met dank aan het huidige bestuur) op een zijspoor gemanoeuvreerd. De indruk die 

de club bij veel mensen achterlaat is dat ze in hetzelfde rijtje passen als de 5G-wappies, 

anti-vaxxers, viruswaarheid enz. 

En toch kon de heer Niekus het niet nalaten om even flink tegen deze ‘wappies’ tekeer te 

gaan. Zijn frustraties hadden blijkbaar het kookpunt bereikt door de actie van iemand die 

het waagde om de Burgumlezing van Geertsma ‘sowieso wel een interessant artikeltje’ te 

noemen. Daar moesten de meer dan duizend leden van de Facebookpagina 

Steentijdvondsten wel tegen beschermd worden natuurlijk. De volgende reactie van een lid 

van Facebookpagina Steentijdvondsten die het goed begrepen heeft, spreekt boekdelen: 

‘Knap staaltje vuilspuiterij Marcel, over zelfreflectie gesproken!’ 

 

ANDER NIEUWS, EEN EDELHERT VERDWAALD IN DE TIJD 

Natuurlijk is het niemand in het archeowereldje ontgaan dat er in 2019 het boek 

‘Neanderthalers in Noord-Nederland, leven aan de rand van de oerwereld’ werd 

gepresenteerd. En die oerwereld was gesitueerd in Drenthe op een akker nabij Peest. Nu is 

dat op zich een heugelijk feit, boeken over dit onderwerp zijn uiterst schaars in ons land. 

We hadden er dan ook wel wat van verwacht, maar we kwamen bedrogen uit. Het voert te 

ver om er hier een uitgebreide boekbespreking van te geven. Een belangrijke reden 

waarom we dat niet doen is omdat het boek wensdenken vertegenwoordigt van de 

samenstellers; een neanderthal kampement in situ. Dat zou dus ontdekt en opgegraven zijn 

op de al genoemde akker bij Peest. De auteurs drs. Marcel Niekus en drs. Evert van Ginkel 

(geen onbekende in archeoland) geven middels een verzonnen verhaal een inkijkje in het 

leven van een groep neanderthalers op de toendra nabij Zeijen-Peest. Het verhaal speelt 

zich af in hartje winter van het jaar 50.000 voor heden. De vertellers laten een groep 

neanderthalers, met hun kinderen en vast ook met ouden van dagen, overwinteren op de 

toendra bij Peest, met als enige onderkomen wat bijeengeraapte takken en bladeren, 



aangevuld met wat huiden. Daaronder overnachtten ze. Dat was een schamel onderkomen 

kunnen we lezen, want er groeit niet veel op een toendra. Geen bomen bv. Alleen wat lage 

struiken. Maar goed, deze neanderthalers waren geharde ‘oerboys’, want aan hun kleding 

ontbrak nogal wat. Op de omslag van het boek is dat duidelijk te zien, het is een 

reconstructie van het verhaaldeel waar de neanderthalers op jacht gingen. En dat deden ze 

op blote voeten in het met sneeuw bedekte landschap langs het Oostervoortsche Diep 

nabij Zeijen in Drenthe. Ook hebben ze geen mouw- en beenbedekking. Dat is echt 

uitzonderlijk, want de gemiddelde wintertemperatuur op de toendra schommelt tussen de  

-28 en –50 graden. De jagers moesten dan ook steeds even hun jacht onderbreken om met 

hun handen hun voeten warm te wrijven. Het staat echt zo in het verhaal! Maar nu komt 

het, ze jaagden op een edelhert. En dat kan dus niet, edelherten horen niet in een dergelijk 

landschap thuis. Het zijn bosdieren die zich bij voorkeur in een warm klimaat ophouden. 

Hier de omslag van het boek met de jacht van twee neanderthalers die in de sneeuw op de 

toendra op blote voeten een edelhert belagen.  

                        Foto Provincie Drenthe 

Deze reconstructie is dus niet wetenschappelijk verantwoord. Het was dan ook terecht dat 

er vanuit de APAN een Facepalm aan werd toegekend. Dit is nu een voorbeeld van pseudo-

wetenschap. Het is triest, maar dit boek verliest met deze blunder alle credits.  

Het kan zo de papierversnipperaar in.  Over de vuistbijlen, die geclaimd worden als een in 

situ van het MTA van 50.00 BP, wordt binnen de APAN anders gedacht. Zie deze link: 

https://www.apanarcheo.nl/balloo%20rethen2.jpg  

 

DE FACEPALM 

https://www.apanarcheo.nl/balloo%20rethen2.jpg


 

Onlangs kreeg het boek wegens verkoopsucces een herdruk. We weten zeker dat door de 

kritiek van de APAN de toendra daarin nu een steppe-achtig landschap genoemd wordt. En 

daarmee wordt dan de mammoetsteppe bedoeld. De fout van het edelhert op de toendra 

is natuurlijk met een simpele woordenwissel van toendra naar steppe-achtig landschap niet 

recht te breien. De dierenwereld die daar rondliep wordt uitgebreid besproken in het boek 

(blz. 120), het gaat dan om de volgende dieren: de wolharige mammoet, de wolharige 

neushoorn, reuzenherten, rendieren, wilde paarden, wilde ezels, leeuwen, hyena’s en 

beren. De gemiddelde wintertemperatuur wordt geschat op -20 tot min -30 graden. Geen 

edelherten dus. En voor jacht op blote voeten in de sneeuw ook wel wat te koud! En wat 

dat betreft, op de Facebookpagina van drs. Frans de Vries werd er op 9 oktober 2020 door 

een van zijn vrienden daar de volgende vraag gesteld ivm de heruitgave: ‘Is dat Edelhert nu 

weggehaald?’ Het antwoord van De Vries: ‘Ja en de Neanderthalers dragen nu moonboots 

met ingebouwde geurvreters: er was een lezer die vreesde dat de oerboys kou zouden 

vatten.’ Gezien de publiciteit rondom de heruitgave valt te constateren dat de ‘oerboys’ nog 

steeds op blote voeten in de sneeuw dat edelhert bejagen. Eentje heeft zijn speer in het 

achterlijf van het dier geprikt. Het tafereel kon blijkbaar nog net vastgelegd worden voordat 

dit fantoom of het virtueel geprojecteerde hologram van het edelhert als de 

spreekwoordelijke zeepbel uiteen zou gaan spatten. De jagers met lege magen 

achterlatend. Dat werd met een hongergevoel naar bed en houd dan de kinderen maar 

eens rustig. Misschien was er een meesterverteller bij die in de avond verhaalde over zijn 

visioen van de verre toekomst waar ‘de mensen’ in tenten woonden en in het hoge 

noorden in een soort sneeuwhutten, ze droegen aangepaste kleding passende bij de koude 

klimaten, en dat ze veel te eten hadden omdat ze de jachtbuit van de zomer hadden 

geprepareerd en hadden opgeslagen voor de winterperiode. Daar werd dan wat smalend 

over gelachen en het werd steevast door de groep afgedaan als intellectueel gezwam.  



 

HET JAGEN OP BLOTE VOETEN IN DE SNEEUW OP HET EDELHERT OP DE TOENDRA WAS VOOR DE ‘OERBOYS’ EEN 

KOUD KUNSTJE LEEK HET, MAAR ZE KWAMEN VAN EEN KOUDE KERMIS THUIS, HET EDELHERT BLEEK EEN FANTOOM, 

EEN HOLOGRAM EN SPATTE BIJ AANPRIKKEN UITEEN ALS DE SPREEKWOORDELIJKE ZEEPBEL 

 



 

EEN ENKELING HAD WARME GEDACHTEN AAN ‘MOONBOOTS’ EN EEN TENT. HIJ VERHAALDE ZELFS VAN 

SNEEUWHUTTEN EN AANGEPASTE KLEDING VOOR IN DE KOUDE KLIMATEN, DAT HAD HIJ GEZIEN IN ZIJN 

TOEKOMSTVISIOEN.   

Er valt nog wel meer op aan te merken, maar dat kunt u op ApanArcheo lezen in deze link:  

https://www.apanarcheo.nl/bijpeest.jpg  

 
Cartoons door Paul de Bie, Groningen 

https://www.apanarcheo.nl/bijpeest.jpg


DE TRADITIONELE APANWINKEL OP DE STEENTIJDDAG-LEIDEN 

  ACHTER DE TAFEL IN 2019 JAN WILLEM VAN 

DER DRIFT EN PIETER DIJKSTRA, PIETER HUISMAN STAAT VOOR DE TAFEL, HIJ 

WIJST NAAR EEN PUBLICATIE. Foto Leiden Globaal.  

 

De jaarlijkse Steentijddag georganiseerd door de universiteit van Leiden wordt 

door vele APAN leden bezocht. Jan Willem van der Drift heeft op meerdere van 

deze dagen lezingen gehouden, o.a. op de Steentijddag van 2018. Zijn lezing 

toen was getiteld ‘Wat gebeurde er met de Neanderthalers’. Hier te bekijken 

https://www.apanarcheo.nl/Neanderthalers1.pdf 

Jan Willem van der Drift onderhoudt contacten met diverse archeologen in het 

buitenland, zowel in Europa als in Amerika. Voor zijn onderzoek naar de 

bipolairtechniek bezocht hij samen met Jan Blok in Georgië Prof. dr. David 

Lordkipanidze de opgraver van de homo erectus van Dmanisi, zie deze link.  

https://www.apanarcheo.nl/West%20Runton%20Stonebed%20East%20Anglia/

West%20Runton%20Stonebed%20East%20Anglia.html  

 

Op de Steentijddag van 2020 ging zijn lezing over een bijzonder sculptuurtje, 

https://www.apanarcheo.nl/Neanderthalers1.pdf
https://www.apanarcheo.nl/West%20Runton%20Stonebed%20East%20Anglia/West%20Runton%20Stonebed%20East%20Anglia.html
https://www.apanarcheo.nl/West%20Runton%20Stonebed%20East%20Anglia/West%20Runton%20Stonebed%20East%20Anglia.html


gevonden in de omgeving van Maastricht. Die lezing had als titel: Een 

verrassende amateur-vondst; op reis met de ‘Venus’ van Maastricht. De vondst 

van een gesneden en geslepen steen op een akker in Maastricht stelt ons voor 

raadsels. Het voorwerp moet lang geleden door een reiziger zijn verloren, maar 

waar kwam de steen vandaan, wanneer werd hij bewerkt en wat stelt de vorm 

voor? Om antwoorden te vinden ging de steen opnieuw op reis. Hij legde 

duizenden kilometers af om de specialisten details van slechts duizendsten van 

millimeters te laten bestuderen.  

Met de Venus van Maastricht bezocht Jan Willem samen met Erwin van Eden 

ook Dolni Vestonice, alwaar het beroemde ‘botvrouwtje’ tentoon gesteld wordt. 

Alles over het ‘botvrouwtje’, klik deze link:  

https://www.apanarcheo.nl/paardenjagersgodin/Venus%20van%20Dolni%20Ve

stonice150-4.pdf 

 

 

De Venus van Maastricht van alle kanten. Gevonden door Sjesco Olischläger. Hoe er door 

de buitenlandse deskundigen op gereageerd werd kunt u ervaren door de foto aan te 

klikken. Of klik op deze link: 
https://www.apanarcheo.nl/Venusmaastricht%20NLversie%20(002).pdf 

 

APANDAGEN, EEN LANGE TRADITIE  

https://www.apanarcheo.nl/paardenjagersgodin/Venus%20van%20Dolni%20Vestonice150-4.pdf
https://www.apanarcheo.nl/paardenjagersgodin/Venus%20van%20Dolni%20Vestonice150-4.pdf
https://www.apanarcheo.nl/Venusmaastricht%20NLversie%20(002).pdf
https://www.apanarcheo.nl/Venusmaastricht%20NLversie%20(002).pdf


ENKELE APANDAGEN OP WILLKEURIGE VOLGORDE 

                 

              

  



                          

                  

De volgende publicatie werd op de Faceboopkpagina Steentijdvondsten nog voordat het verschenen was door twee 

noordelijke beroeps volledig afgebrand. De APAN beschouwt het echter als een van de belangrijkste bijdragen aan 

het onderzoek naar de mesolithische mens op Nederlandse bodem. We verbazen ons dan ook dat er vanuit het 

vakgebied door het oud-APANlid, nu noordelijk mesodeskundige, drs. Hans Peeters van de RUG in Groningen, de 

man die dr. Stapert opvolgde, geen enkele belangstelling voor is getoond. Het blijft vreemd stil vanuit zijn vakgebied. 

Een beetje pootje baden in Doggerland is momenteel de hobby van hem en menig ander steentijdarcheoloog, de wal 

opklimmen voor de in situ vondsten van de Waal past blijkbaar niet binnen hun onderzoeksgebied.  



 

Dit is wat er zoals gevonden is in het dorp De Waal op Texel: https://www.apanarcheo.nl/APANExtern17-full.pdf 

 

APAN/EXTERN 

https://www.apanarcheo.nl/APANExtern17-full.pdf


DE EXTERNEN VANAF 1992 TOT EN MET 2019. Eerder werden er vanaf 

1986 tot en met 1989 zeven nummers van APAN/INTERN uitgegeven. 
Met in totaal meer dan 600 verkleinde A4tjes met voor die tijd actuele archeologische zaken.  

 

 

 

 

 



 

      NUMMER 19 WORDT AAN GEWERKT.  

Er zijn weer genoeg bijdragen van verschillende leden binnengekomen om de volgende 

EXTERN, nr. 19, mee te vullen. Momenteel wordt er aan gewerkt om er weer een mooie 

uitgave van te maken. De presentatie ervan gaan we doen op de eerstkomende 

ledenbijeenkomst van 2021. Hopelijk is de coronadreiging dan geluwd en kunnen we weer 

in het ons zo vertrouwde Hertogsgemaal terecht. We houden u op de hoogte. Hier alvast 

een inkijkje in de aangeboden artikelen: 40 jaar APAN door het bestuur van de APAN; 

Akkerdrang, door Evert Ulrich, over een vindplaats in Twente waar meerdere 

opeenvolgende steentijdculturen bivakkeerden, met de nadruk op het Mesolithicum; 

Bespreking van het boek van Arnold Carmiggelt over Assien Bohmers, door Anton van der 

Lee; Boekbespreking door Anton van der Lee van het boek ‘De zaak Vermaning. Over een 

markant amateurarcheoloog in Drenthe’. Dit is het boek behorende bij de gelijknamige 

expositie in het Drents Museum in 2018; Was Ad Wouters de grootste vervalser van ons 

land? Door Pieter Dijkstra, Jan Willem van der Drift en Anton van der Lee; Een spitskling 

van Romigny-Lhéry vuursteen uit St. Geertruid, door Anton van der Lee; Prehistorische 

kunst uit Drunen, door Anton van der Lee; Steensculpturen; enkele genuanceerde 

overwegingen, door Anton van der Lee; Eemster reviewed. Commentaar op 

wetenschapsfilosofie, logica en onzin van gespecialiseerde beroepsarcheologen bij een 

vondstmelding. Door Pieter Dijkstra; De Vlaardingen-cultuur op de ‘Hoge Berg’ op Texel, 

door Govert van Noort; Op Glad IJs, door Evert Ulrich, over twee bijzondere stenen 

gevonden op een mesosite in Twente, de ene met een inkrassing van een lijnen compositie 

wat mogelijk een ‘landkaart’ voorstelt en in de andere steen is een bizon of wisent 

zichtbaar, waarvan de vorm al in de steen aanwezig was voor bewerking.  

Het is veel, misschien teveel en moeten er artikelen doorgeschoven worden naar nr. 21.  

https://www.apanarcheo.nl/Extern13.pdf


Alle artikelen van de nrs 1 t/m 10 van APAN/EXTERN zijn door Ruud Hemelaar ingescand en 

door hem toegankelijk gemaakt voor een ieder die in archeologie geïnteresseerd is.  

Ze zijn via deze link te downloaden: 
 

https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/avkp/publicaties-apan/ 

 

De nrs 11 t/m 18 zijn via www.apanacheo.nl te downloaden. Of hier: 

 

Nr 11 https://www.apanarcheo.nl/extern11.pdf 

Nr 12 https://www.apanarcheo.nl/extern/EXTERN12.html 

Nr 13 https://www.apanarcheo.nl/Extern13.pdf 

Nr 14 https://www.apanarcheo.nl/APANExtern14-full.pdf 

Nr 15 https://www.apanarcheo.nl/APANExtern15-full.pdf 

Nr 16 https://www.apanarcheo.nl/APANExtern16-full.pdf 

Nr 17 https://www.apanarcheo.nl/APANExtern17-full.pdf 

Nr 18 https://www.apanarcheo.nl/the%20Paleolithic%20how%20and%20why.pdf 

Videoportretten expo TwentseWelle zie hier:  

Ab Lagerweij  https://www.youtube.com/watch?v=ghaMmAAn-74&t=19s 

Jan Willem van der Drift https://www.youtube.com/watch?v=O8XNyTKXN7s 

Govert van Noort https://www.youtube.com/watch?v=sKJwYPN4XJA 

Ton van Grunsven https://www.youtube.com/watch?v=xoqOm3xGOWw 

Dick Mol https://www.youtube.com/watch?v=wZLJL1TBoZI 

Klaas Geertsma https://www.youtube.com/watch?v=itJ8ZU5DdME 

Anton van der Lee https://www.youtube.com/watch?v=7OVTU73vfgk 

Ben Walet https://www.youtube.com/watch?v=iof-wK1sCEE 

 

 

 

‘FAMILIEBERICHTEN’ 

Soms valt er niet aan te ontkomen om even stil te staan bij overleden personen die in het 40jarig bestaan 

van de APAN een rol hebben gespeeld. Het gaat dan om prof. dr. H.T. Waterbolk en prof. dr. Henk Kars. 

Waterbolk overleed op 27 september 2020 en Kars overleed in maart van dit jaar. De eerste was bioloog 

en de tweede was petroloog. Beiden speelden een rol in de affaire Vermaning. Professor Waterbolk stond 

aan het begin ervan, hij was de aanstichter. Professor Kars kennen we vnl. van de opgraving Schuilenburg 

https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/avkp/publicaties-apan/
http://www.apanacheo.nl/
https://www.apanarcheo.nl/extern11.pdf
https://www.apanarcheo.nl/extern/EXTERN12.html
https://www.apanarcheo.nl/Extern13.pdf
https://www.apanarcheo.nl/APANExtern14-full.pdf
https://www.apanarcheo.nl/APANExtern15-full.pdf
https://www.apanarcheo.nl/APANExtern16-full.pdf
https://www.apanarcheo.nl/APANExtern17-full.pdf
https://www.apanarcheo.nl/the%20Paleolithic%20how%20and%20why.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ghaMmAAn-74&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=O8XNyTKXN7s
https://www.youtube.com/watch?v=sKJwYPN4XJA
https://www.youtube.com/watch?v=xoqOm3xGOWw
https://www.youtube.com/watch?v=wZLJL1TBoZI
https://www.youtube.com/watch?v=itJ8ZU5DdME
https://www.youtube.com/watch?v=7OVTU73vfgk
https://www.youtube.com/watch?v=iof-wK1sCEE


alwaar ‘verse’ midden paleolieten waren ontdekt door de gebr. Geertsma en Janny en Peter Mekkes. Deze 

opgraving stond in het teken van zijn onderzoek naar de aard van de stenen van Vermaning. De opgraving 

duurde drie weken. De resultaten ervan heeft hij in 2018 pas bekend gemaakt. Zijn oordeel is 

ontluisterend. Zie verderop.  

In de winter van 1988/89 werd er in Eastermar, bij de groeve Schuilenburg, een drie weken durende 

opgraving uitgevoerd door de voormalige ROB, onder leiding van prof. dr. Henk Kars. Dit onderzoek stond 

in het teken van zijn onderzoek naar de ware aard van de vuistbijlen van Vermaning. De archeologische 

supervisie was in handen van drs. Frans de Vries. Hij noteerde de ingemeten vondsten in zijn 

dagrapporten. Nu blijkt bij navraag in februari 2018 door Janny en Peter Mekkes, de pioniers van 

Schuilenburg, in Nuis en Amersfoort dat er geen spoortje van de opgraving Schuilenburg te vinden is, geen 

datagegevens en geen ingemeten artefacten. Ook Peter’s navraag bij beide wetenschappers was negatief, 

zowel Kars als De Vries memoreerden dat er geen verslagen waren en dat er geen artefacten waren 

ingemeten (e-mails in ons bezit). Hoe kan dit, waar zijn de gegevens van deze officiële opgraving van verse 

midden paleolieten op het Drents Keileemplateau? Waar zijn de artefacten? In onderstaande illustratie zijn 

de negatieve woorden van prof. dr. Henk Kars ingevoegd.  

 

 

Helemaal links loopt de archeoloog drs. Marcel Niekus, toen nog student. Op maandag 12 oktober 2009 

reageerde hij op het helaas ter ziele gegane SteentijdForum met een fraai statement over mij en hemzelf. 

Zijn reactie kwam op mijn post ‘De psychologie van de amateurarcheoloog versus beroeps.’ Hieronder mijn 

reactie op een opmerking van  drs. Niekus. Hij plaatst zichzelf op een voetstuk en maakt duidelijk hoe het 

werkt om de amateurstatus te ontgroeien. Dat is niet voor iedereen weggelegd (zie verderop). 



 

 

Een samengestelde compositie van een aantal midden paleolithische artefacten van de groeve 

Schuilenburg. Rechtsonder liggen drie spitsschaven. Links daarvan een geretoucheerde boorpunt. Weer 

links daarvan, er tegenaan liggend, een grotere spitsschaaf. De bovenste rij bestaat uit grote en kleinere 

schaven. De foto is zodanig belicht dat op elk individueel artefact de retouche optimaal tot uiting komt. 

Deze stenen zijn stuk voor stuk gemodificeerde artefacten, precies vormgegeven om er verschillende 

uiteenlopende zeer specifieke handelingen mee te kunnen uitvoeren. Nabij Eastermar - Oostermeer in 

Friesland had de Neanderthaler voor een langere of kortere periode zijn kampement ingericht en zijn 

'tenten' opgezet. Zijn jachtterrein lag rondom.  

 

 

 

 

  

 

De psychologie van de amateurarcheoloog versus beroeps  
 

Op Zondag Okt 11, 2009 11:03 am plaatste Niekus zijn psychologisch inzicht van de amateurarcheoloog in het 

discussieonderdeel 'Is zand mat of glanzend?'  

 

http://steentijd.forumup.nl/posting.php?mode=quote&p=1778&mforum=steentijd


Niekus heeft het in deze bijdrage niet meer over archeologie maar over psychologie. Hij is van vele markten thuis 

blijkbaar. Na het lezen van zijn verhandeling lijkt het er op dat de amateurarcheoloog een soort levensweg moet 

bewandelen alvorens ‘meester’ te kunnen worden. Deze weg kan ook vergeleken worden met dat van een kind, 

ook die moet vele fases doorlopen om volwassen te worden. De bekendste is wel de anale fase. Een beetje een 

smerige fase, vergelijkbaar met vieze stinkende modderige akkerlanden waar de amateur op te vinden is, er in 

wroetend met zijn blote handen. De amateurarcheoloog moet een zware weg afleggen met veel werk en veel 

teleurstellingen. Die weg ligt op akkers. Hij moet er vele stenen oprapen en beoordelen. In het begin heeft de 

amateurarcheoloog nog geen goed ontwikkeld beoordelingsvermogen. Daarom is het beter dat hij de stenen aan 

een beroepsarcheoloog laat zien ter beoordeling. Deze is immers al door alle fases heen gegaan en heeft het 

amateurschap al lang achter zich gelaten. De amateurarcheoloog moet niet treuren wanneer de beroeps vondsten 

afkeurt, 'that's life'. De amateurarcheoloog zoekt in het begin ook zomaar wat in het wilde weg. Niekus verwoordt 

het als volgt, en dan gaat het om mijn persoon, ik ben het amateur-voorbeeld, dat is leuk, dat wil ik wel zijn:  

Citaat: 

Hij (Geertsma) houd geen enkele rekening met de geologische contexten, geologische processen en 

kenmerken die bij door mensen bewerkte stenen horen zoals bepaalde slagbulten, slaghoeken, 

negatieven etc etc. De wijze van determineren van Geertsma is het beste te omschrijven als 

impressionistisch. Het impressionistische stadium maakt elke stenenzoeker door (ook ik vroeger) maar 

al zoekende, experimenterend en lezend krijgt men beter zicht op wat artefacten zijn en wat 

natuurproducten zijn. Het is spijtig om te constateren dat Geertsma het eerste stadium nooit verlaten 

heeft. 

 

Nu is het zo dat ik van mezelf denk dat ik wel degelijk rekening hou met de geologische contexten wanneer ik MPs, 

of jongere culturen zoek. Maar laat ik het hier beperken tot de MPs. In de literatuur die voorhanden is over waar en 

hoe in Noord-Nederland MPs gevonden kunnen worden staat te lezen dat je daarvoor op de keileem- 

keizandvelden moet wezen. En laten die nou toevallig op het Drents Keileemplateau liggen. Daar zoek ik, ik hou dus 

wel rekening met de geologische contexten en geologische processen. Ik heb vele boeken met voorbeelden van 

artefacten, met de typologie. Ook heb ik veel in het buitenland gezocht en in vele musea met de neus tegen het 

vitrineglas gestaan. Maar dat is voor een amateurarcheoloog niet genoeg, voor een beroeps wel.  

 

Er is nog iets anders waar de amateurarcheoloog ‘in zijn fase’ volgens Niekus geen rekening mee houdt:  

Citaat: 

Hij houdt geen enkele rekening met ………… kenmerken die bij door mensen bewerkte stenen horen 

zoals bepaalde slagbulten, slaghoeken, negatieven etc etc. 

 

Wat een vreemde opmerking, een beetje beledigend ook. Dit betekent dat ik, want daar gaat het om, in het veld op 

de akker zomaar wat stenen zou oprapen? Dat ik geen achtergrondkennis heb verzameld uit de boeken en musea. 

Mijn vele vondsten zijn door meerdere archeologen bekeken en beoordeeld. Het zijn alleen beroepsarcheologen 

uit de school van prof Waterbolk en Stapert die tot negatieve determinaties komen. Daar moet een verklaring voor 

zijn. Dit gebeurt altijd met ‘niet geijkte archeologische argumenten’, die alleen toegepast worden wanneer er een 

vers MP wordt vermoed.  

 

Van Noort heeft al die argumenten eens op een rij gezet in een open brief aan prof Louwe Kooijmans. 

https://www.apanarcheo.nl/extern/13-25%20openbrief.pdf  

 

Een van die niet geijkte archeologische argumenten is de volgende, eigenlijk is het meer een niet geijkt 

psychologisch argument.  

https://www.apanarcheo.nl/extern/13-25%20openbrief.pdf


Citaat: 

De wijze van determinateren van Geertsma is het beste te omschrijven als impressionistisch. Het 

impressionistische stadium maakt elke stenenzoeker door (ook ik vroeger) maar al zoekende, 

experimenterend en lezend krijgt men beter zicht op wat artefacten zijn en wat natuurproducten zijn.  

 

Waar dit over gaat mag Joost weten. Impressionisten beschouwden zichzelf namelijk als de ware realisten. 

Wanneer Niekus hier een psychologisch inzicht deelt met de meer dan duizend leden van Steentijd Forum, dan is 

de amateurarcheoloog daaronder gewaarschuwd; u wordt beoordeeld op de wijze van uw determinaties. Wanneer 

u dat zelf doet en er bepaalde conclusies aan verbindt, dan bent u nog in uw impressionistische fase net als ik. Voor 

mij is er geen redding meer, ik ben er in blijven steken. Volgens Niekus is dat niet bevorderlijk voor de vooruitgang 

van het onderzoek naar MPs. Laten we zeggen ‘het zorgt voor veel ruis’. Maak daarom niet de fout die ik maakte 

door zelf te gaan denken, wordt geen archeologisch vrijdenker, maar sluit u aan bij de groepen die samen met de 

‘volleerd meester’ Niekus de akker opgaan. Denkt u wat gevonden te hebben, een artefact, blokkeer dan 

onmiddellijk die gedachte, ga naar de meester, neem uw pet in uw hand, buig uw hoofd, en vraag nederig: 

‘meester is dit ook nog wat?’ Als u geluk hebt is het wat, en als u dubbel geluk hebt is het mogelijk een 

kinderproduct (*). Zo komt het MPonderzoek pas goed op gang. De publicatie in de meest recente Archeobrief kan 

daar van getuigen. Vele kampementen zonder een in situ zijn er. In situ daar gaat het binnen dit onderzoek ook niet 

om, dat is gewoon lastig, daar moeten ze zich in het buitenland maar mee bezig houden.  

 

Als laatste volstaat nog de opmerking dat het een uiterst moeizame weg is om ‘archeomeester’ te worden. Het is 

tot nu toe maar een enkeling gelukt. In het noorden gaat het om een drietal beroeps en maar twee of drie 

amateurs. Ik begin er niet meer aan, ik ben tevreden zo.  

(*) In 2019 gaat het om ‘failed flints’ (zie boek Neanderthalers in Noord-Nederland blz. 163). 

 

KG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAN VISIES 



 
Visie Klaas Geertsma 



Visies Ab Lagerweij, John de Koning, André Cardol en Herman van der Made – West-Runton. Jan Willem van der Drift – Maas/Limburg 



Visie Govert van Noort, Klaas Geertsma en Daan Wiltenburg 



Visie Klaas Geertsma 



 
Visie Klaas Geertsma 



Visie Klaas Geertsma 



Visie APAN 



Visie APAN 



Visie Klaas Geertsma 



 
Visie Jan Willem van der Drift 



Tot slot, de terugblik van bestuurslid Evert Ulrich  

 

‘De APAN kan trots zijn en terugkijken op een 
indrukwekkende en wetenschappelijke bijdrage aan de 
oude steentijd van Nederland.  
Met als hoogtepunten onze exposities in Enschede en 
Burgum.‘ 

 

 

 

 

 

 

 

NAAR DE ARTEFACTEN 
 

 

 

 

ENKELE MP-ARTEFACTEN VAN SCHUILENBURG. EN ZOALS BEKEND IS, 

ZIJN DIT VOLGENS drs. MARCEL NIEKUS GEEN PREHISTORISCHE 

ARTEFACTEN, MAAR NATUURWERK. HET IS OOK ALGEMEEN BEKEND 

DAT dr. D. STAPERT, ZIJN LEEMEESTER, DEZE ARTEFACTEN PLAATSTE 

IN DE CATEGORIE ‘INCERTO FACTO’, onzeker hoe ontstaan. Hiermee 

gaf hij volgens eigen zeggen de beperktheid van zijn kennis weer.  
Vinder en foto’s Henk Geertsma 



 

  

 

 

 

 

MP-ARTEFACTEN VAN DRENTHE-NOORD. OOK DIT ZIJN VOLGENS 

DIEZELFDE ARCHEOLOOG GEEN ARTEFACTEN  
Vinder en foto’s Henk Geertsma.  

Alle stukken komen van één akker. Er zijn er nog veel meer. 



 

EN VERDER 



EN VERDER 



 

EN VERDER 



EN VERDER EN VERDER 



 

 
 
 
 
 
 
HIER ONDER DE COMPLETE APAN EEMSTER-COLLECTIE. HIER VOOR 
HET EERST GETOOND. EEMSTER WERD DOOR DE APAN ALS EEN IN 
SITU VAN HET SMILDIEN AANGEMELD. HET WERD ZONDER TE 
HEBBEN OPGEGRAVEN IN 2004 VALS VERKLAARD. De aanmelding werd gedaan door 

APAN-lid Jan Glimmerveen naar aanleiding van nieuwe vondsten op die plek na het “Vermaningtijdperk”. De amateur 
meldde, zoals het hoort, de artefacten bij de provinciale archeoloog van Drenthe, dr. W.A.B. van der Sanden. Die schakelde 
prof. dr. W. Roebroeks in, en die zocht vervolgens steun bij dr. E. Rensink (R.O.B.), drs. M. Niekus (GIA) en in een later 
stadium bij prof. dr. H. Kars (UvA) om te komen tot een “breed gedragen en zorgvuldig gevormde mening” over het 
vondstcomplex. Hun conclusie was ‘vals’, zie: ’“Eemster revisited: evaluatie van een controversieel vondstcomplex” 
(Roebroeks et al., 2004). Zie deze link.  
 
https://www.apanarcheo.nl/reactie%20op/natuurmuseum%20harry%20huisman/rapportroebroeks.html 
 

https://www.apanarcheo.nl/reactie%20op/natuurmuseum%20harry%20huisman/rapportroebroeks.html


Vinder Tjerk Vermaning. Foto’s Govert van Noort.  

   

 

EN VERDER 



EN VERDER 



             

 

 

 EN VERDER 



 

EN VERDER 



 

 

  Wie kent deze chocoladebruine vuursteensoort?  

EN VERDER 



 

 

EN VERDER 



  Met frictieglans (rechts)

EN VERDER 



 

 

EN VERDER 



 

 

 

 

 

EN VERDER 



 Wie kent deze chocoladebruine vuursteensoort? 

 

 

 

EN VERDER 



 

 

 

 

EN VERDER 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EN VERDER 



 

 

 

 

 

 

EN VERDER 



 

 

EN VERDER 



 

 

 

 

 

 

 

EN NOG TWEE TYPE-ARTEFACTEN 



   

De spits van Eemster (links) naast de spits van Schuilenburg.  

De overeenkomst is frappant. 

 

 

De boor van Eemster (links) naast de boor van Drenthe-Noord.  

De overeenkomst is frappant. 

 

TOEVOEGING: ENKELE LINKS NAAR ARTKELEN EN LEZINGEN OP APANARCHEO 



https://www.apanarcheo.nl/bijpeest.jpg 

https://www.apanarcheo.nl/Neanderthalers1.pdf 

https://www.apanarcheo.nl/leidenlezing.pdf 

https://www.apanarcheo.nl/burgumversie14dec.pdf 

https://www.apanarcheo.nl/Instumenta%20non%20grata/Instrumenta%20non%20grata%20vuitsbijlen%20Hoogersmilde%20Hijken%20Eemst

er.html 

https://www.apanarcheo.nl/neanderthaler%20van%20der%20drift.pdf 

https://www.apanarcheo.nl/12%20werken%20%20aangevuld.pdf 

https://www.apanarcheo.nl/Expo%20Twentse%20Welle%20ApanArcheo2.pdf 

https://www.apanarcheo.nl/windlak-texel.jpg 

https://www.apanarcheo.nl/extern/extern11.pdf 

https://www.apanarcheo.nl/facepalmdrentsmuseum3.jpg 

https://www.apanarcheo.nl/HIJKENvoorGewande2.pdf 

https://www.apanarcheo.nl/dvhn16dec2017.html 
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