Activiteitenverslag Vereniging voor Terpenonderzoek 2019
Dit jaar stond voor een groot deel in het teken van het terponderzoek in Hogebeintum. Op 19 oktober
vond een feestelijke Algemene Ledenvergadering plaats in het Bezoekerscentrum en de prachtige kerk
van Hogebeintum. Er werd een nieuw Jaarverslag gepresenteerd, nr.101, onder de titel De hoogste terp
van Friesland. Nieuw en oud onderzoek in Hogebeintum (onder redactie van Annet Nieuwhof, Egge
Knol en Johan Nicolay). Het boek bevat ten eerste bijdragen over de resultaten van het boor- en
bouwhistorisch onderzoek dat werd uitgevoerd naar aanleiding van de in 2015 uitgevoerde
werkzaamheden die nodig waren om de kerktoren de stabiliseren. In de tweede plaats zijn er
verschillende hoofdstukken gewijd aan de commerciële afgraving van de terp in eerste decennia van
de 20ste eeuw en de vondsten die daarbij aan het licht kwamen. In een uitgebreide catalogus zijn nu de
vondsten uit het belangrijke
vroegmiddeleeuwse grafveld van
Hogebeintum voor het eerst gepubliceerd.
Aan dit Jaarverslag verleenden
verschillende instanties en in totaal maar
liefst 26 auteurs hun medewerking. Deze
uitgave werd financieel mogelijk gemaakt
door de Vereniging en door bijdragen van
de Stichting St Alde Fryske Tsjerken, de
St. Terp Hegebeintum, het Groninger
Instituut voor Archeologie, de BoermaAdemastichting, het St. JuckemaSideriusfonds en de Van Helomastichting.
De boekpresentatie vond plaats in de kerk
en werd gevolgd door een
lezingenprogramma, met bijdragen van
Wietske Prummel over de resten van
steltlopers in terpen en van Egge Knol over
het vroegmiddeleeuwse grafveld in
Hogebeintum. Jelle Arjaans verteld over de
nieuwbouwplannen voor het
bezoekerscentrum. Waarschijnlijk voor het
eerst in de lange geschiedenis van de
vereniging werd de ledenvergadering
opgeluisterd met orgelspel.
In december verscheen nummer 24 van onze Nieuwsbrief, Van Wierden en Terpen 24, gevuld met
korte artikelen over recent en ouder terponderzoek, onder redactie van Michiel Rooke.
Er werden in 2019 verschillende subsidies verleend:
 Een bijdrage in de drukkosten van De Atlas van Acker Stratingh. Kartering van de Groninger
bodem, wierden en waterafvoer, door prof. Reinder Reinders. Het boek verscheen op 16 mei.
 Een bijdrage aan de in december verschenen biografie van prof. Tjalling Waterbolk.
 Een bijdrage aan een vergelijkend isotopenonderzoek van dierlijke resten uit het terpengebied
en uit Drenthe, om de verschillen daartussen beter te leren begrijpen (Aanvragers prof. Hans
van der Plicht en dr. Lisette Kootker). Het onderzoek wordt uitgevoerd door verschillende




onderzoekers, waaronder dr. Wietske Prummel.
Een reissubsidie ten behoeve van het promotieonderzoek naar de herkomst van aardewerk in
Angelsaksische stijl door drs. Tessa Krol. Zij schreef een verslag voor de nieuwsbrief.
Er werd een subsidie toegekend voor een aantal 14C-dateringen van materiaal uit Ezinge; aan
de uitwerking daarvan wordt gewerkt door dr. Annet Nieuwhof

Het ledental vertoonde dit jaar een lichte stijging, van 320 per 1 januari naar 331 leden per 31
december 2019.
Helaas moesten wij afscheid nemen van ons lid Ans Burie-Gotink. Zij overleed op 14 december aan
een slopende ziekte. Ans was opgeleid en werkzaam als socioloog maar zij was ook een actieve
amateurarcheoloog, Zij was actief als vrijwilliger in het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis.
Voor Jaarverslag 99, de in 2018 verschenen feestbundel voor dr. Ernst Taayke Fragmenten uit de rijke
wereld van de archeologie, schreef zij een prachtige bijdrage over de betekenis van
amateurarcheoloog Piet Houtsma voor het steentijdonderzoek.
Het bestuur bleef ongewijzigd dit jaar: Egge Knol (voorzitter), Wietske Prummel (penningmeester),
Annet Nieuwhof (secretaris), en Jelle Arjaans, Gerhard Bakker, Johan van Gent, Michiel Rooke en
Sarah Zandboer (leden).
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