
Toen ik het postertje maakte was er nog geen reactie vanuit de 

officiële archeologische wereld, maar nu wel! En het is er  eentje 

waar De Vries en Niekus niet zo blij mee zullen zijn.  



Archeologisch Nederland raakte dit jaar in de ban van ’Valsheid in gesteente’. 

De media deden en doen nav. dit boek flink hun best om Vermaning, na meer 

dan 45 jaar, nogmaals de grond in te boren. Ze gingen en gaan klakkeloos mee 

in deze hetze, ontketend door drs. Frans de Vries en drs. Marcel Niekus. En ze 

sleuren Ad Wouters mee in de vrije val, de grootste amateur archeoloog die 

Nederland ooit gekend heeft. Hij was de kwade genius achter de vervalsingen. 

’Partner in crime’ wordt hij genoemd. Niet iedereen is daar van overtuigd. De 

bekende archeoloog Leo Verhart neemt in het blad Archeologie in Nederland 

(sept. 22) stelling tegen deze belachelijke complottheorie. Hij slaat een 

belangrijk fundament weg waarop dit boek is gebouwd. Helaas blijft hij 

Vermaning wel zien als de vervalser. De deur staat open, hopelijk gaan meer 

beroeps zich nu uitspreken tegen dit boek. Maar ook voor de echtheid. 

WANNEER DAT NIET GEBEURT, DAN IS HET VAK VOOR ALTIJD TOTAAL 

VERLOREN! En blijft de PEeST heersen in Paleoland en gaan de archeologen 

uiteindelijk kopje onder in Doggerland. Het in situ is dan van geen enkel belang 

meer. Archeologische kennis ook niet, want waar ijzerinfiltratie wordt 

opgevoerd als Liesegangringen om als bewijs te dienen tegen de echtheid, kan 

de vraag gesteld worden: is dit onkunde of bedrog?  

Zie pagina’s 216 en 217 van Valsheid. (KG) 

 

Archeoloog Leo Verhart voor het Drents Museum in Assen. Verhart schreef een biografie 

over de legendarische archeoloog Albert van Giffen die onder meer conservator van het 

Drents Museum was. Foto: Rens Hooyenga. 

Opmerking KG: Van Giffen was ook de archeoloog die als eerste de vondsten van 

Hoogersmilde van Tjerk Vermaning onder ogen kreeg en op de juiste waarde wist in te 

schatten. Hij adviseerde om er een opgraving te gaan organiseren. Maar omdat hij met 

pensioen ging gaf hij dat stokje door aan prof. Waterbolk. De opgraving onder diens leiding 



vond plaats in 1965. Het was een groot succes. Er werden vele artefacten in situ aangetroffen. 

Hieronder de reactie van Leo Verhart. 

 



 



 

 



 



De reactie 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 

https://on.soundcloud.com/gLkxi
https://www.apanarcheo.nl/leidenlezing.pdf

