VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE VERENIGING VOOR
TERPENONDERZOEK IN 2012
Het verenigingsjaar opende met een Algemene Ledenvergadering op 11 februari, in het Groninger
Museum. De vergadering stond in het teken van een themabijeenkomst over de bescherming van
terpen en wierden, o.l.v. Gerhard Bakker. De provinciaal archeologen van Groningen en Friesland,
prof. dr. Henny Groenendijk en prof. dr. Gilles de Langen spraken over het beleid op dit gebied van
beide provincies, waarna een interessante discussie volgde.
Op 20 maart vond de oratie plaats van Gilles de Langen in de Aula van het Academiegebouw
van de Rijksuniversiteit Groningen, onder de titel Vensters op Frisia. Over nut en noodzaak van het
universitaire terpenonderzoek. Voor de Vereniging voor Terpenonderzoek kan de benoeming van dr.
Gilles de Langen tot bijzonder hoogleraar in de Archeologie van het Noord-Nederlandse terpen- en
wierdenlandschap een mijlpaal worden genoemd. Hiermee wordt het belang van het terpen- en
wierdenonderzoek expliciet gemaakt binnen de universiteit. Om het belang van deze gebeurtenis te
onderstrepen, is de oratie van Gilles de Langen verschenen als Jaarverslag van de Vereniging voor
Terpenonderzoek, formeel nog net in 2012.
In juli verscheen ook de 24 pagina’s tellende Nieuwsbrief nr. 17. De toenemende omvang
van de Nieuwsbrief toont aan dat er op dit moment veel gaande is op het gebied van het onderzoek
van terpen en wierden.
De Vereniging verleende dit jaar viermaal een subsidie.
1. Het onderzoek naar leerresten uit terpen door dr. Carol van Driel-Murray werd gesteund
door het verlenen van een subsidie voor de uitvoering van een aantal C14-dateringen.
2. Het boek bij het Duits-Nederlandse project Land van Ontdekkingen/Land der Entdeckungen
werd gesteund met een aanzienlijke financiële bijdrage, in ruil waarvoor de leden het boek
voor een gering bedrag kunnen aanschaffen (betaling vond plaats in 2013).
3. Het Zodenhuisproject van Daniël Postma MA kreeg eveneens een subsidie (betaling zal
plaatsvinden in 2013).
4. Het Academieportret van prof. Tjalling Waterbolk werd gesteund met een kleine bijdrage.
Het zodenhuisproject in Firdgum ging officieel van start op 7 september. Op zaterdag 13 oktober
was er een Open Dag in Firdgum, en ook in Dronrijp, bij een steilkantopgraving o.l.v. dr. Johan
Nicolay. Vele leden van de vereniging hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om deze
projecten te bezoeken.
In 2012 kreeg de Vereniging eindelijk de beschikking over een logo. Het siert sinds medio
2012 alle uitgaven en correspondentie. Het logo vergroot de herkenbaarheid van de vereniging.
Het ledenaantal van de Vereniging groeit nog steeds gestaag. Op het moment van schrijven (mei
2013) staat de teller op 210.

