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2014 was weer een vruchtbaar jaar voor de vereniging. Er verschenen verschillende uitgaven, er
vond een geanimeerde ledenvergadering plaats en evenals voorgaande jaren toonde het ledenaantal
een lichte stijging.
Naar aanleiding van de tentoonstelling Het verdronken land is vruchtbaar in het Groninger Museum
verscheen in het begin van het jaar een brochure met vijf paleogeografische kaarten, die deel
uitmaakten van de tentoonstelling. De brochure kon dankzij het Groninger Museum en namens de
auteurs, Peter C. Vos van Deltares, en Egge Knol, conservator van het GM, toegestuurd worden aan
de leden van de vereniging.
In juni werd het onderzoek naar het vondstmateriaal uit Ezinge, uitgevoerd in het kader van het
Odyssee-programma van NWO, afgerond met de publicatie van de onderzoeksresultaten. Het boek
verscheen als Jaarverslag 96, onder de titel En dan in hun geheel. De vondsten uit de opgravingen in
de wierde Ezinge (onder redactie van Annet Nieuwhof). De uitgave werd zeer goed ontvangen in de
vakwereld en door het algemene publiek en kreeg de nodige aandacht, met name in de regionale
media. De uitgave kwam tot stand dankzij subsidies van de SNMAP, het Huis van de Groninger
Cultuur en de gemeente Winsum.
In juni verscheen ook de Nieuwsbrief (nummer 19), een dik nummer van maar liefst 32 pagina’s. De
dikte weerspiegelt de bloei die het terpen- en wierdenonderzoek op dit moment doormaakt.
Op 6 november nam de voorzitter, Egge Knol, namens de vereniging deel aan een overleg tussen de
noordelijke archeologische organisaties (behalve onze vereniging: Argeologysk Wurkferbân, AWNVereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, Drents Prehistorische Vereniging) en het Noordelijk
Archeologisch Depot in Nuis. Besloten werd tot nauwere samenwerking.
Op 2 december verscheen het langverwachte boek van Johan Nicolay, The splendour of power, over
goud- en zilvervondsten in het zuidelijke Noordzeegebied uit de 5e-7e eeuw. De vereniging heeft de
totstandkoming van deze uitgave financieel gesteund.
Op 13 december werd een algemene ledenvergadering gehouden in de nieuwe bezoekersruimte van
het Noordelijk Archeologisch depot te Nuis. 35 leden bezochten de vergadering. Na het zakelijke
gedeelte hield Carol van Driel-Murray van de Universiteit Leiden een interessante lezing over haar
onderzoek aan leren schoenen uit de collectie van het Fries Museum. De schoenen zijn afkomstig uit
enkele terpen in Oostergo. De vereniging heeft een financiële bijdrage verleend aan dit onderzoek in
de vorm van een aantal C14-dateringen. De dateringen van de meeste schoenen vallen ongeveer in
de 5e eeuw. Ze kunnen meegenomen en gedragen zijn door de nieuwe, Angelsaksische, bewoners
die zich in die periode in Noord-Nederland vestigden. Bestuurslid Gerhard Bakker vertelde tot slot
over de werkzaamheden in en onder de kerktoren van Hogebeintum. Om verzakking van de toren als
gevolg van de terpafgraving te voorkomen, zal de toren dit voorjaar gefundeerd gaan worden op een
aantal betonnen palen. Daarbij zal misschien ook archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.
Subsidies werden dit jaar toegezegd aan Annet Nieuwhof, voor de publicatie van haar in 2015 te
verschijnen proefschrift. Aan Carol van Driel-Murray werd een aanvullende subsidie toegezegd voor
een C14-datering van een leren schoen.

Het aantal leden vertoonde wederom een lichte stijging, van 212 op 1 januari tot 235 op 31
december 2014.
De secretaris
Annet Nieuwhof

