Activiteitenverslag Verenging voor Terpenonderzoek 2018
2018 was een succesvol jaar voor de vereniging. Er verschenen maar liefst twee Jaarverslagen.
Ten eerste was dat de artikelenbundel Fragmenten uit de rijke wereld van de archeologie. Deze bundel
werd opgedragen aan dr. Ernst Taayke, ter gelegenheid van zijn afscheid als beheerder van het Noordelijk
Archeologisch Depot te Nuis, en uit erkentelijkheid voor zijn belangrijke bijdragen aan de Noord‐
Nederlandse archeologie. Ernst Taayke was ook jarenlang bestuurslid en redacteur van de Jaarverslagen.
De bundel werd medegefinancierd door de drie noordelijke provincies en door het Wetenschappelijk Fonds
van de Drents Prehistorische Vereniging. Het boek werd gepresenteerd en aan Ernst Taayke aangeboden
tijdens de goed bezochte Algemene ledenvergadering op 21 april, in het archeologisch depot in Nuis. De
ALV werd opgeluisterd door twee lezingen. Ben Westerink vertelde over Middag‐Humsterland en over het
initiatief om dit mooie wierdenlandschap, waarin het oude kwelderlandschap nog altijd herkenbaar is, voor
te dragen als Werelderfgoed. De lezing van Vincent van Vilsteren ging over Alsengemmen, een tamelijk
onbekende maar heel interessante vondstgroep uit de Middeleeuwen.
Het tweede Jaarverslag verscheen onder de titel De geschiedenis van Terpen‐ en Wierdenland. Een verhaal
in ontwikkeling. Dit boek biedt een overzicht van de archeologie en landschapsgeschiedenis van het terpen‐
en wierdengebied, en is een van de resultaten van het Waddenfondsproject Terpen‐ en Wierdenland, dat
dit jaar werd afgesloten. Het boek werd voor een belangrijk deel door het project gefinancierd.
De nieuwsbrief Van terpen en wierden verscheen in december, net als vorig jaar weer een uitgebreide
editie.
Subsidie werd verleend aan de publicatie van het grote Onlandenonderzoek door dr. Johan Nicolay. De drie
dikke delen van deze uitgave verschenen in september. Ook werd subsidie verleend aan dr. Mans Schepers,
ten behoeve van de analyse van bodemmonsters uit zijn proefvelden op de buitendijkse kwelder. Subsidie
werd toegezegd aan prof. Reinder Reinders, voor zijn in 2019 te verschijnen uitgave De Atlas van Acker
Stratingh.
Op 27 oktober was de Vereniging met een stand aanwezig op de 2e Bodemvondstendag te Warffum. De
dag werd niet zo goed bezocht, maar leverde de vereniging toch enkele nieuwe leden op.
In 2018 overleed ons lid dhr. Wilco de Jonge. Hij was een betrokken amateur‐archeoloog, lange tijd actief in
de Archeologische Werkgroep Leidschendam‐Voorburg, en nauw betrokken bij de publicatie van de
opgraving in de Romeinse nederzetting, Forum Hadriani in Voorburg (Forum Hadriani. Van Romeinse stad
tot monument).
Door opzeggingen verloren we vijf leden, maar een groter aantal nieuwe leden meldde zich aan. Op 31
december 2018 had de Vereniging 320 leden, veertien meer dan een jaar eerder.
Het bestuur bleef ongewijzigd: Egge knol (voorzitter), Wietske Prummel (penningmeester), Annet Nieuwhof
(secretaris), en Jelle Arjaans, Gerhard Bakker, Johan van Gent, Michiel Rooke en Sarah Zandboer (leden). De
redactie van de Jaarverslagen is in handen van Annet Nieuwhof, de nieuwsbrief werd geredigeerd door
Michiel Rooke en Jelle Arjaans.
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