Geen reactie vanuit de officiële archeologische wereld.

Wel eentje vanuit de amateurclub de Drents Prehistorische
Vereniging, de DPV.

Hier was Frans de Vries niet zo blij mee. Vooral deze opmerking van
Sipke van der Zee zat hem niet lekker:
‘En waarom geen enkele internationaal bekende buitenlandse
deskundige ingeschakeld?’
Zie hieronder zijn reactie.

.
Zout in de wonde strooien, dat is wat Sipke van der Zee deed met zijn
opmerking over buitenlandse deskundigen. En dat doet zeer!

Maar wie Frans de Vries zelf wil horen over zijn boek en de weinige
reacties die hij ontving, uit de officiële archeo-wereld geen enkele,
luister dan naar de podcast ‘Achter De Letters’ van de uitgeverij Van
Gorcum. Daarin worden boeken besproken en auteurs geïnterviewd.
In aflevering 22 was de beurt aan Frans de Vries. Hij verhaalt over
Vermaning en Ad Wouters en hoe hij deze twee bekendste
amateurarcheologen van ons land ontmaskerde als vervalsers.
Klik op de link op de volgende pagina voor het interview.

De podcast van uitgeverij Van Gorcum.

https://on.soundcloud.com/gLkxi
Na beluisteren, terug gaan naar apanarcheo gaat via pijltje linksboven.
Onderstaande tekst bevat mogelijk delen waar De Vries zout op slakjes zou
willen leggen. De eerste drie regels bv, over zoveel tijd te steken in een
frustratie.
‘Dat dit onderzoek pas na lange tijd gedaan is heeft de zaak geen goed gedaan’.
Nee natuurlijk niet, maar Van der Zee is blijkbaar niet op de hoogte van de
onderzoeken van Govert van Noort, die met precisie de verweringen op de
Vermaning-artefacten heeft onderzocht Hij heeft er geregeld over
gepubliceerd en er lezingen over gehouden. De bekendste is wel zijn
’Leidenlezing’ - Van meningen naar feiten. Zie onder deze tekst met link. De
Vries weet dat Goverts bevindingen haaks staan op die van hem. Bij hem gaat
het nl niet over feiten, maar over wetenschappelijke dwalingen.

VAN MENINGEN NAAR FEITEN, Leidenlezing Govert van Noort.
https://www.apanarcheo.nl/leidenlezing.pdf

