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Tjerk Vermaning

door A.W. Janssen Rotterdam

Door allo sensatie in pers en televisie rond deze persoon en zijn "onderzoekingen"

is hot hem gelukt voor 1969 een subsidie los te peuteren van niet minder dan tien-

duizend gulden j waarbij nog komt een bedrag van tweeduizend gulden "voor onkosten".

Dit alles op voorwaarde dat hij in 1969 zijn onderzoekingen onverminderd voortzet

(in zijn vrije tijd dus, de man is monteur) en tevens op voorwaarde dat hij elke

vondst van belang direct zal melden. Het door hem verzamelde materiaal behoeft hij

niet af te staan, maar vastgelegd is een prioriteit van het Provinciaal Museum te

Assen bij eventuele verkoop. De VARA wenste kennelijk als geheel oningewijde haar

mening ten beste geven, want terwijl Vermaning leutert over uitblijvende felicitaties

wordt als achtergrondmuziekje "Zo zijn onze manieren" gedraaid.

Zegge twaalfduizend gulden. Wat een zonde !

De VARA-televisie zond in haar programma “Verkenning in wetenschap” op 16 februari

1969 tussen 20.00 en 20.35 uur een reportage uit over de Drentse amateur-archeoloog

Tjerk Vermaning. In deze reportage deed Vermaning verslag van zijn speurtochten naar

werktuigen uit het Palaeolithicum, i.c. vooral vuistbijlen. Hierbij spreidde deze

man een ongelooflijke arrogantie ten toon; hij deed voorkomen dat hij over dit

onderwerp meer wist, dan welke wetenschapsman dan ook. Inderdaad heeft hij in de

afgelopen jaren enkele opzienbarende vondsten gedaan, maar uit door hemzelf ver-

strekte gegevens blijkt duidelijk dat hij zijn onderzoekingen op zeer onwetenschappe—-

lijkewijze pleegt. Zo zijn al zijn vondsten afkomstig uit weilanden, geploegde ak-

kers e.d., zodat het oorspronkelijk laagverband niet te achterhalen is.

Vermaning zei hoogst teleurgesteld te zijn over het feit dat geen der wetenschaps-

mensen hem gefeliciteerd had met zijn ontdekkingen. Uit goed ingelichte bron verneem

ik echter dat dit is veroorzaakt door het feit dat Vermaning zijn vondsten eerst

spectaculair per krant bekend maakt en eerst na lang trekken ook de beroeps-archeo-

logen heeft ingelicht. Zelfs schijnt deze man in de pers te hebben bekendgemaakt dat

hij wachtte op het verlenen van een doctoraat honoris causa wegens zijn wetenschap-

pelijke verdiensten !


