Activiteitenverslag Vereniging voor Terpenonderzoek 2017
In 2017 werd nog verder gewerkt aan activiteiten waarmee in het Jubileumjaar van de Vereniging
voor Terpenonderzoek in 2016 een begin was gemaakt. Dat geldt met name voor de educatieve
pagina op de website.
Er verscheen dit jaar een uitgebreide editie van de nieuwsbrief Van Wierden en terpen, maar geen
Jaarverslag. Er staan wel maar liefst drie Jaarverslagen op stapel. Een van die nummers is een boek
dat wordt uitgegeven ter afsluiting van het project Terpen- en Wierdenland, een Verhaal in
Ontwikkeling. In een tweede Jaarverslag wordt verslag gedaan van het enkele jaren geleden
uitgevoerde onderzoek in Hegebeintum. Deze boeken zullen, als alles goed gaat, in 2018 verschijnen.
De website is in 2017 uitgebreid met een speciale functie voor het opnemen van nieuwsitems. Die
hebben nu elk een eigen URL, waardoor ze individueel benaderbaar zijn.
De algemene ledenvergadering vond plaats op 24 juni in het Yeb Hettingamuseum te Firdgum. De
ALV werd opgeluisterd door twee levendige lezingen. De eerste lezing, door archeoloog en botanicus
dr. Mans Schepers, ging over zijn akkerbouwexperimenten op de buitendijkse kwelder bij PaesensModdergat onder de titel Akkerbouw en natuur op Friese kwelders. De tweede lezing werd gegeven
door de bouwer van het zodenhuis te Firdgum, drs. Daniël Postma, over zijn promotieonderzoek naar
zodenhuisbouw en naar aanleiding daarvan over de toepassing van oude technieken in moderne,
duurzame gebouwen, onder de titel Archeologisch boerderijenonderzoek en duurzame nieuwbouw.
Op zaterdag 28 oktober vond een interessante en geslaagde excursie naar Noord-Holland plaats,
waaraan werd deelgenomen door 30 leden en sympathisanten. Tijdens de heenreis vertelden
bestuursleden Sarah Zandboer en Annet Nieuwhof over de archeologie van respectievelijk het gebied
rond Broek op Langedijk en de Wieringermeerpolder. We bezochten het Huis van Hilde in Castricum,
het archeologisch depot met expositieruimte van Noord-Holland. Vervolgens reden we door het
Noord-Hollandse terpenlandschap rond Schagen naar de werkruimte van de Archeologische
Werkgroep Kop van Noord-Holland, waar we werden rondgeleid door Frans Diederik.

Excursiegangers op weg naar het Huis van Hilde. Foto A. Nieuwhof.

Er kwamen dit jaar geen subsidieverzoeken binnen. Wel zijn er enkele subsidieverzoeken gedaan
door de vereniging zelf met het oog op de in 2018 te verschijnen publicaties. Een aantal van die
aanvragen werd gehonoreerd, zodat we het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet kunnen zien.
Dit jaar zijn de volgende leden ons ontvallen: de heer G.J. Naber uit Groningen, mevr. R. de Boer uit
Amsterdam en dhr. G. Elzinga uit Goutum.
Ook door opzeggingen verloren we enkele leden, maar er meldden zich in 2017 ook nieuwe leden
aan. Op 1-1-2018 had de vereniging 306 leden, een toename van zeven vergeleken met een jaar
eerder.
Het bestuur bleef ongewijzigd dit jaar. Het bestond aan het einde van 2017 uit: 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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