De
beroemde
poppenspeler
Frans de V.
met z’n
vermaarde
handpop
Tjerk,
de hoofdpersoon in
de thriller
‘Valsheid in
gesteente’.

Als eerste iets over het oog van Ravenswoud, waar Jean Pierre de Warrimont het nodige over opmerkte,
vnl over ijzerbanderingen als Liesegangringen. Dat was toch wat zijn meester Frans de Vries hem had
voorgekauwd. Daarna de Kern H9 van Hijken, die in 2017 door Rengert Elburg van Flintsource werd ge-

determineerd als Deense Falsterflint met ijzerimpregenatie en met Liesegangrings. Maar dan ook nog iets
over drs. Frans de Vries en Kern H5 van Hijken met ijzerimpregnatie wat hij ziet als Liesegangringen. Dat is
nepkennis!
Maar eerst Jean Pierre de Warrimont, hij is mede-auteur van het boek Valsheid in gesteente. Hij had de
vuistbijl Het Oog van Ravenswoud op 21 mei op de hand bekeken tijdens de WPZ40-dag in Maastricht.
Het was de eerste keer dat hij een vals verklaard artefacet van Vermaning in handen had en zo kon
bekijken. Ik (KG) had hem in een mail herinnerd aan zijn positieve determinatie over deze bijl, er was
volgens hem niks mis mee. Dit is een deel van zijn antwoord op die mail:

Citaat van Jean Pierre de Warrimont: ‘(Klaas) Je komt met een onjuiste ijzerredenering waar ik
het niet mee eens ben. Uit het meegestuurde artikel citeer ik de tekst die Tjerk Vermaning
daarover schreef. Hij schreef dat de vuistbijl met “roestaders doortrokken is”. Met deze
opmerking ben ik het wel eens. Wat ik niet gezien heb is waar jij naartoe redeneert, dat het
artefact nadat dit geslagen is ijzer heeft opgenomen. Het aanwezige ijzer dat ik zag is wat men
Liesegangen noemt. Dat is ijzer dat al in de vuursteen zat voordat deze bewerkt werd. Dat draagt
wel bij aan het mooie uiterlijk van dit artefact. Ik deel dus je conclusie niet.’

Op de foto het Oog
van Ravenswoud
met een duidelijke
ijzerbandering.
Deze ijzerbandering
is volgens Jean
Pierre de Warrimont
oud ijzer en was al
in de steen aanwezig voordat de bijl
er van gemaakt
werd, hij noemt het
Liesegangen. Dat is
precies wat drs,
Frans de Vries hem
heeft voorgekauwd
en wat te lezen staat
op de pagina’s 216
en 217 van het boek
Valsheid in gesteente, ook met foto’s,
waarvan De Warrimont mede-auteur
is. Ook hij verspreidt
dus nepkennis. Dat
is gezien zijn status
als een van de
belangrijkste
Limburgse amateurs
toch op zijn minst
wel wat knullig te
noemen. KG

Wat Liesegangringen in werkelijkheid zijn.

Gea hte hr. l

rg,

he t veel v rsteensoorten gezien en
getermineerd. Deze is in Drenthe gevonden.
ogelijk is deze a oms g it de oordzee
Herkent iesengang anderingen, of zo het een
ander ontstaansfenomeen k nnen zijn
et vriendelijke groet,
Klaas Geertsma
Gea hte hr. Geertsma,
Dit ziet er to h heel sterk it naar een alster intmet ijzer impregna e, waarvan ik sterk zo vermoeden dat het
voortkomt it de verwering van een sediment zoals keileem of miss hien zand met eenpodsolering.
en herkomst it de oordzee lijkt me onwaars hijnlijk, dat zal met enige zekerheid een gla iaal getransporteerd
materiaal zijn. Het voorkomen van alster intin aale sedimenten is ekend. n ja, deze andering wordt over het
algemeen als iesengang rings aanged id.
et vriendelijke groet,
. l rg

Op en in Kern H9 is duidelijk ook de ijzer-impregnatie zichtbaar als grillige bruinrode slierten.

Hier de link naar de lezing ‘Hijken. De walvis op het droge’ van Klaas Geertsma:
https://www.apanarcheo.nl/HIJKENvoorGewande2.pdf

D

DE NEPKENNIS VAN drs. FRANS DE VRIES.
De meneer van de lezing is Govert van Noort, die in 2017 op de landelijke steentijdag in Leiden zijn lezing hield met de
titel: ‘De middenpaleolithis he werkt igen van Hoogersmilde, Hijken en emster. Van meningen naar feiten’. De Vries
was in hoogst eigen persoon aanwezig op die Steentijddag in Leiden. De feiten kwamen hem blijkbaar niet van pas,
vandaar onderstaande opmerking over die lezing die hij kort daarna plaatste op de Facebookpagina Steentijdvondsten.
Dit zijn dus geen Liesegangen. maar ijzer op en in het oppervlak van na het maken.

Klaas Geertsma, 28 juni 2022.
Het beeld van drs. Frans de Vries als poppenspeler is geïnspireerd door de foto van hem op blz. 338 van Valsheid in
gesteente. Op die foto lijkt hij een poppenspeler na te doen.
Naar de Leidenlezing van Govert van Noort: https://www.apanarcheo.nl/leidenlezing.pdf

