Activiteitenverslag Vereniging voor Terpenonderzoek 2015
2015 was een goed jaar voor het terpenonderzoek. Verschillende langlopende projecten werden
voltooid. In juni promoveerden zowel Annet Nieuwhof als Peter Vos. Het proefschrift van Annet
Nieuwhof: Eight human skulls in a dung heap and more. Ritual practice in the terp region of the
northern Netherlands,600 BC – AD 300, handelt over de herkenning en interpretatie van de restanten
van rituelen in het terpengebied. Het proefschrift van Peter Vos, Origin of the Dutch coastal
landscape, gaat over de geologie en ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse kust, waaronder het
terpen- en wierdengebied. De publicatie van deze beide proefschriften werd gesubsidieerd door de
Vereniging. De leden kunnen de boeken aanschaffen met een aantrekkelijke korting.
Op vrijdag 6 november werd het gerestaureerde zodenhuis in Firdgum geopend. Bij deze gelegenheid
werd ook het boek ‘Het zodenhuis van Firdgum. Middeleeuwse boerderijbouw in het Friese
kustgebied tussen 400 en 1300’, geschreven door Daniël Postma, gepresenteerd. Zijn onderzoek
werd door de vereniging gesubsidieerd. Ook dit boek kon door de leden met korting worden
aangeschaft.
In januari 2016 verschijnt nog een langverwacht boek: het verslag over het steilkantonderzoek dat in
2009 werd uitgevoerd in Achlum (Fr.). Het werd uitgegeven in de serie Jaarverslagen van de
Vereniging voor Terpenonderzoek (nr. 97, met datering 2015). Dankzij subsidies van de Stichting
Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie en van de Ottema-Kingma-Stichting kon
deze uitgave geheel in kleur verschijnen.
De samenwerking tussen de noordelijke archeologische verenigingen (De Vereniging voor
Terpenonderzoek, het Argeologysk Wurkferbân van de Fryske Akademy, de Drents Prehistorische
Vereniging en de AWN-Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie) kwam dit jaar tot uiting in een
gezamenlijke lezingenmiddag, op uitnodiging van het Noordelijk Archeologisch Depot gehouden in
Nuis op 14 februari. De middag werd druk bezocht en verdient zeker een vervolg.
Op 13 juni werd een Algemene Ledenvergadering gehouden in het Bezoekerscentrum te
Hegebeintum. Na het officiële gedeelte waren er twee lezingen: Egge Knol vertelde over het
vroegmiddeleeuwse grafveld dat (min of meer) is opgegraven in Hegebeintum tijdens de afgravingen
in het begin van de vorige eeuw. Hoewel de gegevens lang niet volledig zijn, kan het grafveld toch vrij
goed worden gereconstrueerd. Het onderwerp van de lezing van Annet Nieuwhof was het gebruik
van menselijke resten in het terpengebied tijdens de ijzertijd en de Romeinse tijd, een van de
onderwerpen in haar proefschrift. Na afloop gaf Gerhard Bakker een toelichting op de
werkzaamheden ten behoeve van de fundering van de kerktoren van Hegebeintum. Het
archeologisch onderzoek dat gepaard gaat met deze ingreep wordt door de vereniging gesubsidieerd
in de vorm van twee C14-dateringen. Bovendien zijn er plannen om de resultaten van het onderzoek
te publiceren in een komend Jaarverslag.
De 20ste Nieuwsbrief verscheen in augustus, onder een nieuwe redactie bestaande uit Michiel Rooke
en Arjan Hullegie.

Uitnodigingen voor open dagen worden niet meer per brief verstuurd. In plaats daarvan worden
aankondigingen van open dagen, lezingen en andere aankondigingen per mail rondgestuurd aan de
leden. De vele positieve reacties maken duidelijk dat dit Verenigingsnieuws door de leden wordt
gewaardeerd.
In 2015 werd begonnen met de voorbereidingen van de viering van het 100-jarig jubileum van de
Vereniging in 2016: het aanvragen van subsidies en het nadenken over een tentoonstelling en andere
activiteiten. Het is een goede gelegenheid, niet alleen om het werk van de Vereniging, maar ook de
bijzondere archeologie van het terpen- en wierdengebied, voor het voetlicht te brengen.
Het aantal leden vertoonde wederom een lichte stijging, van 235 op 1 januari tot 255 op 31
december 2015.
Het bestuur bestond in 2015 uit: Egge Knol (voorzitter), Wietske Prummel (penningmeester), Annet
Nieuwhof (secretaris), en Jelle Arjaans, Gerhard Bakker, Steven Jongma, Michiel Rooke en Sarah
Zandboer (leden).
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