
Groningen 27 april en 7 sept. 2022 

De Savornin Lohmanlaan 12B, 9722 HG Groningen. Tel. 06 376 184 40  

E-mail: k.geertsma@home.nl Website: www.apanarcheo.nl 

 

‘VALSHEID IN GESTEENTE’ ALS 

GEVAAR VOOR DE GEESTELIJKE 

GEZONDHEID. EEN VOORBEELD. 

 

Wat niet iedereen weet is dat er een Facebookpagina bestaat (of bestond) 

genaamd ‘Valsheid in gesteente’. Het was een soort zijspoor op de 

Facebookpagina Steentijdvondsten, alleen toegankelijk voor leden, Deze nieuwe 

pagina werd in mei 2017 opgestart door drs. Frans de Vries omdat hij over 

bepaalde onderwerpen op Steentijdvondsten geen openbare discussie wenste. 

Over Vermaning bijvoorbeeld. Aangezien ik in de ban gedaan was op 

Steentijdvondsten kon ik geen lid worden van ‘Valsheid in gesteente’. Er was 

echter een lid van die pagina, een vip, die dacht dat ik er onder een valse naam 

toch in geslaagd was om er zo stiekem binnen te kunnen dringen, want zo stelde 

hij dat het mij eerder ook gelukt was op Steentijd-vondsten onder de naam 

‘Repelsteentje’. Die vip was drs. Marcel Niekus.  

Hij is het voorbeeld in de aanhef boven deze verhandeling. Zijn achterdocht had 

buitenproportionele vormen aangenomen zo bleek. De erfenis van het omgaan 

met de wetenschappelijke dwaling van de Zaak Vermaning was een gevaar voor 

zijn geestelijke gezondheid geworden. Het was te zwaar voor hem geworden, hij 

kon zijn paranoia niet meer verbergen. Onderstaande is de letterlijke weergave 

van een discussie op die Facebookpagina ‘Valsheid in gesteente’. Tussen hem 

en het lid Martin Vorst. Er is niks aan toegevoegd, wel zijn er enkele algemene 

reacties weg gelaten. Lees hoe een wetenschapper zijn verknipte gedachten hier 

vrijelijk openbaart, en huiver over het feit dat hij een van de hoofdredacteuren is 

van het boek ‘Valsheid in gesteente’, wat over enkele weken zou gaan 

verschijnen. Er is iemand die kritisch reageert, Martin Vorst, en daarom denkt 

Niekus dat ik dat ben, want kritiek is hij niet gewend. Zijn kompaan drs. Frans 

de Vries doet ook nog even mee. KG.  
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Maar eerste even dit. Twee archeologen, of 

archeoliegen, over Vermaning en z’n 

prutvuistbijlen. Statement van drs. Marcel 

Niekus: ‘je kunt er nog geen sinaasappel mee 

schillen’.  

 

Rechts drs. Marcel Niekus en drs. Wijnand van der Sanden in de studio van 

NPO-radio1. Hier nog ‘gecontroleerd gezellig ontspannen’ keuvelend over de 

bedrieger Vermaning en over wie zijn bedrog als eerste had ontdekt. Nadat het 

interview met mij aan de archeologen ten gehore was gebracht raakten beiden 

zichtbaar in de stressmodes, zie foto’s verderop.  Ze werden geïnterviewd n.a.v. 

de grote Vermaning-expo in het Drents Museum in 2019. 

 

    

Stills uit de filmbeelden van het interview van voor mijn inbreng. Links Niekus en rechts Van 

der Sanden, beiden met de armen over elkaar, wat betekent dat ze onbewust zichzelf 

verdedigen en zich niet zeker voelen en graag afstand zouden houden.  



 

Klik op onderstaande blauwe link voor de foto van de vuistbijlen van Hoogersmilde behorende bij 

deze discussie. Drs. Frans de Vries noemt de foto die hij er van maakte denigrerend ‘staatsieportret’, 

zie rode tekst hier direct onder. Dat ik de foto hier niet laat zien is om het copyright te omzeilen. 

Door de link aan te klikken krijgt u toch de foto te zien. Let op het homogene karakter van deze 

vuistbijlen. De bruine verkleuringen in de vuursteen waar ze van gemaakt zijn is ijzerinfiltratie omdat 

ze lange tijd gelegen hebben in een zgn ijzerhoudende podsolbodem na het maken en achterlaten 

van ervan. Het is een vroege bodemvorming met plantengroei, welke aangetoond is op het Drents 

Keileemplateau, ook op Hoogersmilde, de vindplaats van deze artefacten, die in 1965 deels in 

onverstoorde grond (in situ) werden aangetroffen tijdens de opgraving van prof. Waterbolk en prof. 

Van der Waals.  (KG). 

 

HET BEGIN 

Bart Archeohart heeft de beschrijving bijgewerkt. 

11 mei 2017 om 11:43 

Deze groep is een gespecialiseerd hoekje van Steentijdvondsten, voor discussies aangaande APAN, 

het nog te verschijnen boek "Valsheid in Gesteente", de zaak Vermaning en verwante discussies. 

RECENTE ACTIVITEITEN 

Frans de Vries 

http://www.toonbeeldbank.nl/news.php?id=14 

Onderstaande tekst heeft De Vries na het verschijnen van het boek ‘Valsheid in gesteente’ vervangen 

door een sterk afgezwakt stukje. 

Als voorproefje een 'staatsieportret' van alle bifaciale Vermaning-artefacten van Hoogersmilde (Dr.) 

die ik voor het boek Valsheid in gesteente heb gemaakt. In dit boek, dat komend jaar verschijnt, 

meer van dit soort artefactfoto's, veel detail- en microscoopfoto's om de lezer zo goed mogelijk mee 

te nemen tijdens onze queeste naar de ware aard van deze stenen. Is een uitdaging om het boek zo 

te maken dat het leest als een detective en het vooral een 'plaatjesboek' wordt. Een sterk vergrote 

Vermaning-vuistbijl afgebeeld naast een onomstreden vuistbijl met al zijn verweringsverschijnsel 

spreekt boekdelen! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Martin Vorst 

Dat is fijn om te weten. Hartelijk bedankt. Kan ik er rekening mee houden. Ik vermoed, dat veel 

mensen blij zijn met dit bericht. Op basis van info op internet lees ik dat er ook nog vindplaatsen van 

Tsjerk Vermaning zijn in Hijken en Eemster. Ik lees ook dat die persoon er bifaciale artefacten heeft 

gevonden. Komen deze vindplaatsen ook aan bod, inclusief alle bifaciale artefacten? Indien niet, is 

daar een reden voor of meerdere redenen? Ik zou dat als lezer verwachten, een totaaloverzicht. 

Want anders ga ik als lezer denken: Op die plaats wel, maar op die andere plaatsen niet..en zit er 

verschil in de bevindingen per vindplaats. Ik zou het prima vinden, als het boek nog 3 jaar later komt 

als alle plaatsen erin staan, mocht dat nu niet het geval zijn. In alle massale digitale info van de 

afgelopen weken die ik doorlas, kan ik niet ontwaren 1,2,3 waar al deze collecties nu zijn, wie ze 

beheren en wie ze allemaal op de hand hebben gehad. Kan iemand mij daar wat over zeggen. Mocht 

iemand van de groep dit in een overzichtje kunnen plaatsen, dan stel ik dat zeer op prijs. 

http://www.toonbeeldbank.nl/news.php?id=14


 

 

Marcel Niekus 

Martin of beter nog Klaas, want laten we er maar geen doekjes om winden dat is de persoon die 

schuilgaat achter 'Martin Vorst'. De reden dat ik hier publiekelijk over begin is omdat de mensen op 

dit forum die jou niet kennen wel mogen weten wat voor vlees ze in de kuip hebben omdat ze anders 

ook nog serieus op je teksten ingaan. Ik heb dan ook geen zin meer om er omheen te draaien. Kees, 

destijds beheerder van het Steentijdforum, heeft gisteren al duidelijk gemaakt hoe je de boel daar 

besodemieterde door de account van je broer te gebruiken en later nog als 'repelsteentje' door te 

gaan. Hier doe je nu precies hetzelfde. Zo klassiek hoe je reageert als je je zin niet krijgt. Al jaren 

hetzelfde patroon. In verschillende artikelen op bijv. Archeoforum kan iedereen lezen hoe jij/jullie 

reageren op inhoudelijke en kritische commentaren. Of jullie worden boos en doen verongelijkt, of je 

begint snel ergens anders over om de aandacht af te leiden of je vervalt in kinderachtig gedrag zoals 

je hier ook weer laat zien. Aan de ene kant vermakelijk, aan de andere kant ook een zwaktebod 

waarmee je laat zien dat je eigenlijk geen argumenten hebt. Heel klassiek is ook dat je bij 

argumenten die je ongelijk bewijzen elke keer de eisen bijstelt, dat is typisch pseudo-

wetenschappelijk gedrag. Paar voorbeelden. Jaren geleden schreven jullie dat er geen zgn. 

windlakkampementen, alleen maar losse vondsten met windlak zijn. Hiermee wilden jullie zeggen dat 

dit aangevoerde artefacten zijn en dat de Vermaning-vindplaatsen het enige echte MP is. Een extra 

argument werd later nog toegevoegd namelijk dat er geen in situ was van gewindlakte artefacten en 

dat refits niet mogelijk zouden zijn. Ondanks dat het tegendeel al lang is bewezen gaan jullie maar 

door met het ontkennen daarvan. Sterker nog, de 'lat' wordt weer hoger gelegd, nee een paar refits 

en een in situ is niet genoeg, Nee, de hele vindplaats moet in situ liggen, de refits kunnen wel recent 

afgebroken zijn enz enz. Elke keer het bijstellen zie ik ook terug in de bijdragen van 'Martin Vorst'. 

Ook hierboven weer. Nee alleen Hoogersmilde is niet genoeg, Hijken en Eemster moeten er bij. Ook 

in de stukjes van gisteren op het hoofdforum dezelfde 'zuigerige' tactiekjes. Om maar geen 

gezichtsverlies te lijden vragen als bestaat de vindplaats bij Assen niet uit aangevoerde artefacten + 

ter plaatse gemaakt en allemaal van dat soort absurde redenaties. Tijdrekken, twijfel proberen te 

zaaien etc. Stel dat op onze vindplaats alles in situ ligt en alles aan elkaar past en het zijn allemaal 

windlakkers, dan verzinnen jullie wel weer iets. Alles om maar niet toe te geven dat je er naast zit 

met je ideeën terwijl dat juist een krachtige repliek zou zijn. Dat je hier op dit deelforum onder een 

andere naam opereert en niet met open vizier de discussie aangaat zegt al zoveel. 

 

Martin Vorst 

Beheerder? Ik vind dit een vervelende situatie worden .. dit is karaktermoord..ik vind dit niet 

professioneel Ik krijg er nu spijt van achteraf, dat ik me met mijn eigen naam me heb aangemeld.... Ik 

ben Martin, ik ben geen Klaas.. Dit kunnen we testen.. als Klaas hier is gaan we gelijktijdig iets 

typen..dit is enkel suggereren.. 

Martin Vorst 

Wie is hier de beheerder? Dan wil ik dat u Marcel Niekus tot de orde roept.. 

Martin Vorst 

Ik ben naar dit forum toegestuurd in feite en dan meteen weer achtervolging.. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

Marcel Niekus 

Ik heb je meerdere pb-tjes gestuurd maar ook daarop geen reactie. Als ik ook maar de geringste 

twijfel had, had ik zeker niet zo gereageerd. Ik heb al eerder een keer geschreven dat ik met alle 

plezier vragen wil beantwoorden en tijd in dit forum wil steken. Discussies over MP, Vermaning enz 

ga ik zeker niet uit de weg. Maar alleen met open vizier en niet met aliassen e.d. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Martin Vorst 

Ik begrijp deze hele toestand niet eens meer..Aan mij? Ik heb geen PB's gekregen. In de tekst herken 

ik me ook helemaal niet terug...welk steentijdfvondstenforum? Ik ken het helemaal niet.. Ik kom al 

googlened op APAN, ik lees verhitte discussies, ik zie de vragen, ik wik en weeg,.. ik heb als 

beginneling een eigen gedachte gevormd. De één leest over windlak in zijn studie en neemt dit over 

en borduurt verder.. ( Wie komt uit zichzelf op windlak, alles heeft een geschiedenis)de vragen zijn 

oprecht, ik stel via APAN een vraag aan de beheerder en hij vertelt me op mijn vraag: "Kunt u mij ook 

wijzen op het desbetreffende forum over windlak , dat met die 12 en zelfs 100 vragen.. Ik krijg te 

horen : het bestaat niet meer, maar er is wel een vervanger en misschien kan dat antwoorden 

opleveren.. En zo is het ontstaan..ik ken niemand in die sector, je moet uitgenodigd worden door 

introducee, die heb ik niet.. ik krijg aanbod om het te doen, wat ik eerst niet eens wilde, want ik 

moet dan vriend worden met iemand, die ik niet ken, ik vind FB al helemaal niks..dus ik meld me aan 

( vind ik al een hel !) Ik moet op FB en dan krijg ik dit ! 

Martin Vorst 

Ik heb ook een opvatting, die niet 100% samenvalt met APAN, het wijkt af.. ik ben bijvoorbeeld 

benieuwd waarom Govert van Noort de éne keer zegt dat windlak doorzichtig is en dan ineens weer 

niet.. ik vind het hier net een wespennest, ik kom voor archeologie steentijd en ik zit in een soap 

inmiddels.. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marcel Niekus 

Ik heb je 2 persoonlijke berichten gestuurd maar daarop geen enkele reactie. Maar ik weet het goed 

gemaakt. Stuur mij anders een berichtje met je telefoonnummer, dan bel ik je direct op. Als jij Martin 

Vorst bent dan bied ik je mijn nederige excuses aan, ook publiekelijk op dit forum. Ik heb trouwens 

familie in Bergen wonen waar ik binnenkort op bezoek ga en ik kom dan persoonlijk een bloemetje 

brengen als ik ongelijk heb. En je krijgt dan van mij een gratis exemplaar van Valsheid in Gesteente 

zodra het uit is, daar zorg ik voor. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Martin Vorst 

Hoe kunt u mij iets sturen als u niet in mijn vriendenlijst staat? 

Martin Vorst 

Trouwens ik heb een geheim nummer, maar zo langzamerhand gaat me dit irriteren..ik houd niet van 

deze paranoia karaktertrek van u.. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marcel Niekus 

Marcel Niekus Dan kan gewoon via messenger. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Martin Vorst  

Ja zeg ! Maak het nog even erger ! Forumbeheerder? graag een waarschuwing richting Remco 

Mouthaan 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marcel Niekus 

Prima 'Martin', bel mij dan op dan zorgen we dat dit wordt opgelost. Ik stuur je mijn nummer  

via messenger. 

Marcel Niekus 

Nummer gestuurd. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Martin Vorst 

Heb ik geen belang bij. Ik wil van mensen zoals u helemaal geen telefoonnummers hebben, als ik van 

iemand en telefoonnummer wil hebben, dan wil ik wel psychologisch labiele mensen hebben, die 

niet zo wantrouwend zijn..ik ben selectief..u hoeft van mij niets meer te beantwoorden.. Frans de 

Vries schrijft dit boek, waar bemoeit u zich eigenlijk mee? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marcel Niekus 

Nee natuurlijk heb je er geen belang bij want dan komt uit wie je bent. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Frans de Vries 

Frans de Vries Martin Vorst ik stuur je straks een pb en bij die gelegenheid kun je jouw 

telefoonnummer achterlaten. Ik bel je dan voor overleg. 

 

Frans de Vries 

Martin, PB is aan je gestuurd via messenger. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Martin Vorst 

Merkwaardig Frans de Vries, ik zie nu 2 personen zeggen, dat ik een PB krijg, maar ik zie niets, ik krijg 

meldingen, dat er gereageerd is op mijn berichten. Ik laat dit verder rusten want waar ben ik eigenlijk 

mee bezig, ik kom voor de steentijd. Oprecht succes met het schrijven van boek. Ik heb mijn wensen 

weergegeven, zoals ik zou het fijn vinden als foto's ook omcirkeld zouden worden of met 

stippellijntjes als iets bedoeld wordt wat de deskundigen als eten en drinken logisch vinden, maar 

waar beginners zoals ik niet het oog voor hebben. Ik ben benieuwd naar de oorsprong van windlak, 

wat is het? Wat is frictieglans? En wat is het verschil, Naast vragen als wat is in situ..? Deze vragen 

komen vanuit mijzelf op basis van wat ik lees.. Dat telefoontje sla ik over..Ik weet iets anders, als er 

gelijktijdig een tentoonstelling komt met het boek valsheid in gesteente en dan alle 



Vermaningartefacten bi-faciaal (alle vindplaatsen en ik weet niet eens wie ze bezit of eigenaar is of ze 

nog bestaan..ik weet ook niet of die dat zouden willen, wie weet dit? ) met een microscoop erbij, dan 

kom ik langs en neem ik mijn paspoort mee..deal? En nu verder lezen, werken en zo af en toe kom ik 

nog even kijken .. volgend jaar weet ik meer.. soms nog een bijdrage of antwoord.. ik laat het 

bezinken.. mijn eerste FB ervaring.. mijn gevoel was altijd wel goed..Ik heb mij op deze pagina 

gedragen, ik stel vragen en als dat al agressie oplevert.. mwah..dan denk ik dat ik ten opzichte van de 

professionele archeologie een iets minder romantische voorstelling moet gaan maken.. ruzie-

achtig..jammer..Goed ik geef het een kans..de vredespijp wat mijn betreft, dekzand erover.. en 

mocht ik hard zijn overgekomen richting een persoon. Spijtig, maar dat krijg je bij mij als ik als eerste 

wordt aangevallen, wie begint hier een sfeertje te creëren? Ik stop nu.. er ligt werk.. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Frans de Vries 

Ha Martin, we willen natuurlijk geen teleurgestelde forumleden. Stuur daarom aub je telefoonnr. 

naar mijn mailadres. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Martin Vorst 

Een vraag in/aan de groep: Wie heeft in het echt deze stenen van Tjerk Vermaning al eens in het echt 

gezien van Hoogersmilde? En wie heeft de stenen van Hijken en Eemster in het echt gezien? Zou het 

niet mooi zijn als de geïnteresseerden op één locatie praktisch al deze stenen eens van dichtbij 

kunnen/mogen zien? Het maakt een boek als Valsheid in Gesteente? mijns inziens nog leuker.. dan 

zie je het eens in totaal in het echt..eventueel met microscopen erbij waardoorheen je mag kijken 

naar een aantal speciale stenen die in het boek worden besproken.. als bezoeker..en toekomstig 

lezer een aanvulling? In een soort tentoonstellingsruimte gedurende een paar maanden..aanraken 

zal wel niet mogen..begrijpelijk ook wel vind ik,..ik onthoud het altijd beter dan..het vult elkaar mooi 

aan en dat je vragen mag stellen aan de schrijvers..met respect en professioneel gedrag.. 

 

Almar Speelberg 

Martin, ik denk dat jouw voorstel zelfs nodig is om de discussies voor eens en altijd te sluiten. Open 

kaart door iedereen, elk studie resultaat, elke bevinding, elke interpretatie moet verifieerbaar zijn. 

Dat zal op zijn minst de kloof kleiner kunnen maken. En het zou toch mooi zijn dat mensen die 

dezelfde passie hebben elkaar weer recht in de ogen kunnen kijken. Van mening verschillen mag 

natuurlijk, maar met respect voor elkaar. De wijsheid in pacht hebben is de waarheid gijzelen. En dat 

geldt voor ons allemaal. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOT ZOVER DE DISCUSSIE OVER MARTIN VORST IS KLAAS GEERTSMA 

 

 

 

 

 

 

HIERONDER PERSOONLIJKE BERICHTEN TUSSEN MARTIN VORST EN MIJ (KLAAS GEERTSMA).  



Di 14:32 

Martin, 

Volgens mij is men al bezig met mijn afettingsprocedure..Trumps worden kennelijk niet op prijs 

gesteld..ik heb wisselend toegang nu dan wwer weg dan weer erin In ieder geval er is weer wat 

deining..merkwaardig, dat er dan niemand zegt: Marcell Niekus, wat maakt het uit? Het zijn toch 

gewoon vragen? het komt paranoia over..er zijn niet veel actief op deze FB paginaze hebben het zo 

druk... maar de FB site wordt ontzettend in de gaten gehouden.. zo houden ze ook geen tijd over  

duurt het schrijven van dat boek daarom zo lang? 

KLaas 

Waar heb je op gereageerd? Ik kan de reactie van Niekus niet traceren waarin hij denkt dat jij iemand 

anders bent 

Martin 

ik raak de weg kwijt in dit FB labyrint ..het bevalt me niet.. te onoverzichtelijk ik zie het niet zo snel 

meer.. het ligt me niet...ik ga ff lekker joggen 

Wo 20:45 

Klaas, valsheid in gesteente pagina, die Marcel Niekus zegt dat jij zowel jij als ik bent.. na echt 

paranoia 

0:16 

Klaas 

Ja Martin, dit is tragisch. De zaak Vermaning heeft niet alleen de Nederlandse archeologie kapot 

gemaakt, maar nu ook nog Niekus als persoon. Zijn angst is overweldigend en beheerst zijn 

functioneren, hij is idd paranoia. Hij kan niet geloven dat er naast Govert en mij nog iemand zou 

bestaan met kritische vragen en opmerkingen, kortom iemand met inzicht. Chapeau Martin. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IK HEB ONDERSTAANDE TOEN IN EEN e-mail AAN MARCEL NIEKUS GESTUURD 

EN DEZELFDE TEKST OOK AAN FRANS DE VRIES (dan natuurlijk met als begin 

Beste Frans,) 

Beste Marcel.  

Gaat het wel goed met je? Ik stel je deze vraag omdat wat ik gelezen heb op 

Valsheid in gesteente? me nogal zorgen baart.  

Dat je denkt dat ik Martin Vorst ben is verbijsterend. Het lijkt er op dat je denkt 

dat ik je achtervolg, zelfs met een valse identiteit.  

Dat je zo denkt is gevaarlijk voor je geestelijke gezondheid, het laat nl zien dat 

je de zaak Vermaning niet meer onder controle hebt.  

Het laat je angst zien en dat is tragisch. De zaak Vermaning heeft niet alleen de 

Nederlandse archeologie kapot gemaakt, maar nu ook nog jou als persoon.  



Je angst is overweldigend en beheerst je functioneren, je lijkt idd paranoia 

zoals Martin Vorst stelde.  

Je kunt niet geloven dat er naast Govert en mij nog iemand zou bestaan met 

kritische vragen en opmerkingen, kortom iemand met inzicht.  

En reken maar dat er meer komen, zeker nadat deze Martin zijn moed heeft 

getoond om jullie met kritische vragen te bestoken.  

Ik wil ja aanraden om je excuses aan Martin aan te bieden, maar ook aan mij.  

Dat laatste kun je ook doen in een persoonlijk gesprek, want waarom wel 

Martin daarvoor uitnodigen en niet mij (terwijl je denkt dat ik hem ben)? 

Marcel Niekus: Martin of beter nog Klaas, want laten we er maar geen doekjes 

om winden dat is de persoon die schuilgaat achter 'Martin Vorst'. De reden dat 

ik hier publiekelijk over begin is omdat de mensen op dit forum die jou niet 

kennen wel mogen weten wat voor vlees ze in de kuip hebben omdat ze anders 

ook nog serieus op je teksten ingaan. Ik heb dan ook geen zin meer om er 

omheen te draaien. Kees, destijds beheerder van het Steentijdforum, heeft 

gisteren al duidelijk gemaakt hoe je de boel daar besodemieterde door de 

account van je broer te gebruiken en later nog als 'repelsteentje' door te gaan. 

Hier doe je nu precies hetzelfde.  

Met groet, 

Klaas Geertsma 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Excuses kwamen er niet. Na nog twee e-mails aan de beide archeologen gestuurd te hebben in 2022 

met hetzelfde verzoek, kwam er wederom geen reactie, geen excuses dus.  

Blijkbaar leven beide archeologen in een afgezonderd wereldje, waar andere normen gelden en waar 

paranoia de geestelijke gesteldheid dicteert.  

Betekenis paranoia:  

Iemand met deze stoornis is voortdurend achterdochtig naar anderen. Mensen met een paranoïde 

persoonlijkheidsstoornis menen steeds dat anderen het slecht met hen voor hebben. Zij zoeken 

overal iets achter en zijn steeds bang dat andere mensen hen willen vernederen of benadelen. 

Bovenstaande discussie op de Facebookpagina ‘Valsheid in gesteente’ is daar een schoolvoorbeeld 

van. En zolang de zaak Vermaning het vakgebied blijft gijzelen zal er geen opening ontstaan met zicht 

op een heldere horizon. KG. 

 

 

 

TOEVOEGING – ZIE VOLGENDE PAGINA 

 



Naar aanleiding van de grote Vermaning expositie in het Drents Museum in 2019 werd het volgende 

interview door NPO-radio1 uitgezonden. Aan het woord komen drs. Wijnand van der Sanden, drs. 

Marcel Niekus en Klaas Geertsma. Twee van de geïnterviewden waren aanwezig in de studio van 

NPORADIO1 en werden gefilmd. Let op hun lichaamstaal voor en na mijn opmerkingen. Er is verschil 

waar te nemen. Lichaamstaal is een automatisch gebeuren en wordt sterk beïnvloed door de 

geestelijke gesteldheid van het moment. Het is duidelijk zichtbaar dat mijn woorden hard aankomen 

en zorgen voor een onaangenaam sfeertje. De paranoia slaat onmiddellijk toe. De beide archeologen 

zijn duidelijk gegijzeld door de zaak Vermaning. Hun uitspraken na mijn woorden ga ik hier niet 

ontleden, maar ze vallen binnen de categorie die ik ‘ niet geijkte archeologische argumenten’ noem. 

Alleen daarmee kunnen echte artefacten vals verklaard worden. KG. 

NAAR HET INTERVIEW: 

https://www.nporadio1.nl/fragmenten/langs-de-lijn-en-omstreken/19153826-4e5a-4ce3-8511-

ee69bc40fd09/2018-07-05-vervalsing-in-de-archeologie-de-zaak-vermaning 

 

 

 

 

Wijnand van der Sanden wijst naar Niekus. Kijk daar zit de schuldige. 

https://www.nporadio1.nl/fragmenten/langs-de-lijn-en-omstreken/19153826-4e5a-4ce3-8511-ee69bc40fd09/2018-07-05-vervalsing-in-de-archeologie-de-zaak-vermaning
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/langs-de-lijn-en-omstreken/19153826-4e5a-4ce3-8511-ee69bc40fd09/2018-07-05-vervalsing-in-de-archeologie-de-zaak-vermaning


    

Wijnand: Of niet Marcel?                                                                                               Marcel: Oei, betrapt.  

 

Hoe zat het ook weer, of hoe red ik me hier uit. Ik weet wel, het slaat nergens op, maar gezien 

mijn status kan ik van alles beweren, ook totale onzin. Kritiek van collega’s verwacht ik niet, 

we trekken in deze affaire immers al vanaf 1975 één lijn.  

Neus aanraken betekent: ik ben aan het liegen. Zie verderop voor de link naar het Algemeen 

Dagblad artikel Emoties laten zich echt lezen: 15 gelaatsuitdrukkingen en wat ze betekenen. 



 

 

Even creatief nadenken, iets met dat je met de Vermaning vuistbijlen nog geen sinaasappel 

kunt schillen lijkt me wel wat, hoe onnozel het ook klinkt. Het is wel een simpel statement 

natuurlijk, maar ik maak ermee meteen duidelijk dat het om prutvuistbijlen gaat, ook al is dat 

niet waar. Neerhangende mondhoeken betekent: ik ben verdrietig. 



 Die sinaasappels, is dat wel een goed idee? 

 

Ook al grijpt het me bij de keel, ik moet toch wat bedenken wat beklijft. Het volk snapt het in 

ieder geval dan ook. Laat ze denken: dikke rotzooi die vuistbijlen van Tjerk. Kinderwerk  gaat 

er ook wel in. 

Uitleg omhoog kijken, wat Niekus na mijn inbreng gaat doet, betekent dat hij aan het liegen is. 

Samengeperste lippen betekent: ik ben boos.  

Zie deze link voor meer lichaamstaalhoudingen. Ze zijn bijna allemaal bij Niekus aan te wijzen.  

https://www.ad.nl/wonen/emoties-laten-zich-echt-lezen-15-gelaatsuitdrukkingen-en-wat-ze-

betekenen~a7cf5340/ 

https://www.ad.nl/wonen/emoties-laten-zich-echt-lezen-15-gelaatsuitdrukkingen-en-wat-ze-betekenen~a7cf5340/
https://www.ad.nl/wonen/emoties-laten-zich-echt-lezen-15-gelaatsuitdrukkingen-en-wat-ze-betekenen~a7cf5340/

