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Tjerk Vermaning en zijn controversiële vuistbijlen 
staan volop in de belangstelling. En dat ruim 50 
jaar na zijn eerste spraakmakende ontdekking: een 
mammoetjagerskampement bij Hoogersmilde (Dr.) 
dat uit de Neanderthalertijd zou stammen. De her-
nieuwde focus op Tjerk Vermaning begon vorig jaar 
met de roman ‘Tjerk’, en dit jaar zal in het Drents 
Museum een tentoonstelling over het bewogen 

leven van deze beroemde Drentse amateur-ar-
cheoloog te zien zijn. De kranten staan er 

weer aardig bol van en eind dit jaar volgt 
zelfs een theaterstuk.

Maar al deze evenementen gaan vooral 
over de menselijke kant van wat de ‘af-
faire Vermaning’ is gaan heten. Over de 

centrale en meest fundamentele vraag 
– en vooral de beantwoording ervan – 

gaat het nooit. Immers, een diepgaand 
wetenschappelijk onderzoek naar de aard van 

de Vermaning-artefacten zèlf – echt of vals – was 
er tot nu toe nog niet.

Daar komt in de tweede helft van 2018 verandering 
in als het boek Valsheid in gesteente bij Barkhuis 
Publishing verschijnt. Het omvat een diepgravende 
analyse van de Vermaning-artefacten door zeven on-

derzoekers, elk met hun eigen 
specialisme, en met inzet van 
moderne onderzoekstechnieken. 

Opvallend veel beeldmateriaal, waaronder vele 
hoge resolutie microscoopfoto’s, neemt de lezer 
mee in de boeiende zoektocht naar de waarheid 
over de Vermaning-artefacten. Mede dankzij een 
aanzienlijke toename in de archeologische kennis 
sinds het eind jaren ’70, toen de rechtszaken tegen 
Vermaning speelden, komen de onderzoekers tot de 
slotsom dat het om niets anders dan vervalsingen 
gaat. 
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Crime scene investigation in het ‘Vermaningjaar’
Valsheid in gesteente

     Kenmerkende krassen op een Vermaning-artefact
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  Tje  
  Tjerk Vermaning in 1965
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