Jaarverslag 2013
Op 26 februari werd in Aurich het Nederlands/Duitse boek Land van Ontdekkingen/Land der
Entdeckungen gepresenteerd. De Vereniging was als subsidiegever bij de uitgave betrokken.
Het boek stond dit jaar sterk in de belangstelling, ook vanwege de begeleidende exposities in
de provinciale musea in Groningen, Leeuwarden en Assen en in het Ostfriesisches
Landesmuseum in Emden.
Op 11 mei werd een excursie georganiseerd o.l.v. dr. Egge Knol naar de expositie in Emden.
Niet alleen de expositie stond op het programma, maar ook een stadswandeling en een bezoek
aan het Nesserland, het restant van een wierde die ooit aan de zuidoever van de Eems lag,
maar na de inbraak van de Dollard aan de Duitse kant van de Eems terechtkwam.
In maart verscheen nummer 18 van de nieuwsbrief Van terpen en Wierden.
In deze maand ging ook de website van de vereniging in de lucht: www.terpenonderzoek.nl.
Daarmee wordt de zichtbaarheid van de vereniging sterk vergroot.
Op 20 april was de vereniging met een informatie- en verkoop stand op de Dag van de NoordNederlandse Archeologie in de Groninger Archieven te Groningen.
Een Algemene Ledenvergadering vond plaats op 18 mei, in de Natuurboerderij Lammerburen
bij Oldehove. De vergadering werd gevolgd door drie interessante lezingen, over het
onderzoek naar de herkomst van almandijn in vroegmiddeleeuwse sieraden (drs. Nelleke
IJssennagger), over de vondsten in de wierde Aalsum (dr. Egge Knol), en over de omgeving
van Lammerburen en de onbekende wierde daar (dhr. E.T. Haack). We maakten een kleine
wandelexcursie naar deze wierde en een oude dijk.
Op 16 november nam de vereniging deel aan het landelijke archeologiecongres De
Reuvensdagen, dat dit jaar in Groningen werd gehouden. De vereniging was niet alleen
vertegenwoordigd met een informatiestand, maar nam ook deel aan een sessie over de
archeologie van het terpen- en wierdengebied onder voorzitterschap van prof.dr. J.
Bazelmans, in samenwerking met het nieuwe Terpencentrum van de Rijksuniversiteit
Groningen. Onder de sprekers waren leden van de verenging zeer goed vertegenwoordigd;
lezingen werden verzorgd door M. Bakker, H. Groenendijk, G. de Langen, J. Nicolay, A.
Nieuwhof, D. Postma, W. Prummel, M. Schepers en T. Varwijk. De voorzitter van de
vereniging, dr. E. Knol, sloot de sessie met een kort overzicht van het huidige onderzoek. De
sessie werd zeer goed bezocht en ontvangen door het aanwezige publiek.
De Vereniging verleende in 2013 een subsidie voor de bouw van het zodenhuis in Firdgum,
en zegde een subsidie toe, voor de uitgave van het boek ‘Shining power’ van dr. J.A.W.
Nicolay.
Het aantal leden vertoonde een lichte stijging. Bij de aanvang van 2014 heeft de vereniging
212 leden.

