Activiteitenverslag 2021
Evenals 2020 stond ook 2021 in het teken van de coronopandemie. Dat had tot gevolg dat de
Vereniging voor Terpenonderzoek ook dit jaar weinig zichtbaar was. Er konden geen excursies
worden georganiseerd, en er waren geen regionale activiteiten waaraan de vereniging kon
deelnemen. Wel werden de leden op de hoogte gehouden van nieuws over terpen en wierden via de
rondzendmail terpennieuws, via facebook en de website.
De Algemene Ledenvergadering 2021 werd wederom online gehouden, op 21 januari 2022. Na
afloop presenteerde dr. Wietske Prummel de resultaten van het door de vereniging en door het
Wetenschappelijk Fonds van de Drents Prehistorische Vereniging gesubsidieerde vergelijkende
onderzoek naar stabiele isotopen in runderen en schapen uit het kustgebied en het binnenland. Dit
interessante onderzoek zal naar verwachting in 2022 gepubliceerd worden.
Er verscheen dit jaar geen Jaarverslag. Er is wel hard gewerkt aan een nieuwe en omvangrijke
aflevering, die gewijd is aan de resultaten van het steilkantonderzoek van de afgelopen jaren in
Friesland. Dit door dr. Johan Nicolay en prof. dr. Gilles de Langen geredigeerde boek zal in 2022
verschijnen.
De nieuwsbrief Van Terpen en Wierden over 2020, nummer 25, verscheen in februari. Hierin werd
ook op het middenblad de mooie reconstructietekening van het terpen- en wierdenlandschap in de
Vroege Middeleeuwen afgebeeld, die gemaakt is door Fé Pelsmaeker.
De Vereniging heeft dit jaar twee subsidies toegekend. Ten eerste werd een financiële bijdrage
geleverd aan de in 2022 te verschijnen dubbelbiografie over twee kopstukken uit de geschiedenis
van de Nederlandse archeologie: Van Giffen en Holwerda. Het boek is geschreven door Leo Verhart.
Ten tweede werd een subsidie verleend aan de Stichting Terp Hogebeintum, voor de reconstructie
van een aantal houten voorwerpen en van een bronzen armring uit het eveneens
vroegmiddeleeuwse grafveld Oosterbeintum voor de expositie in het nieuwe bezoekerscentrum. Het
bezoekerscentrum in Hegebeintum is inmiddels geopend; het is een verrijking van het culturele
landschap in Noord-Nederland. De makers van de prachtige vernieuwde inrichting ontvingen de
Vredeman de Vriesprijs voor vormgeving 2021.
De geringe zichtbaarheid van de vereniging vertaalde zich in enige afname van het aantal leden. Van
328 leden in december 2020 daalde dat naar 320 in december 2021. Wij moesten helaas afscheid
nemen van een aantal leden die dit jaar overleden: de heer Jan Lussing uit Oentsjerk, mevrouw
Tineke Elzinga-van de Brug uit Goutum, en de heer Reinder Visser uit Gorredijk. Reinder Visser heeft
als amateur-archeoloog deelgenomen aan vele terpopgravingen en heeft op die manier een
belangrijke bijdrage geleverd aan het terpenonderzoek.
Het bestuur bleef dit jaar wederom ongewijzigd: Egge Knol (voorzitter), Wietske Prummel
(penningmeester), Annet Nieuwhof (secretaris en eindredacteur van de Jaarverslagen van de
Vereniging voor Terpenonderzoek), en Jelle Arjaans, Gerhard Bakker, Johan van Gent, Michiel Rooke
en Sarah Zandboer (leden). De redactie van de Nieuwsbrief bestaat uit Michiel Rooke, Tineke
Looijenga en Marlies van Kruining.
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