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Dé tekening … (Zie middenpagina)
Met gepaste trots presenteert het bestuur van de Vereniging voor Terpenonderzoek in deze Nieuwsbrief dé tekening, of zoals ons bestuurslid Johan van Gent het noemde,
de tekening van de lange adem ….
Immers in 2016 vierden we als Vereniging voor Terpenonderzoek ons 100-jarig bestaan. Een respectabele leeftijd. Het jubileum werd gevierd met diverse activiteiten in
2016. Eén van de activiteiten binnen het thema Educatie
was -naast het organiseren van een tentoonstelling in het
Natuurmuseum te Leeuwarden en het laten ontwikkelen
van een bouwplaat van een terpwoning-, het laten maken
van een reconstructietekening van een terpdorp in het
kwelderlandschap. De financiering werd geregeld en de
opdracht werd verstrekt, waarmee, door diverse oorzaken,
het lange wachten begon. Uiteindelijk werd dat in november 2020 ruimschoots beloond met de werkelijk prachtige
tekening van Fé Pelsmaeker. Het is meer dan terecht dat
de redactie de tekening als centerfold in deze nieuwsbrief
heeft opgenomen.
Het is een kleurrijke reconstructietekening van een terp in
de vroege middeleeuwen (500 tot 1000 na Chr.). De teke-

ning geeft een gedetailleerd beeld van het dagelijks
leven op de terp en een fraai overzicht van het kwelderlandschap.
Er worden potten gebakken, een hond helpt mee met
het hoeden van de schapen, er wordt een nieuw zodenhuis gebouwd en wie goed kijkt ziet allerlei verschillende gewassen die verbouwd werden om te eten.
Het maken van de tekening werd mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de Suzanne Hovinga
Stichting.
De komende tijd wordt er op de website meer verteld
over alle dingen die er op de tekening te zien zijn.
Ben je leerling of student en ben je bezig met een opdracht over terpen? Dan mag je deze tekening gebruiken, onder vermelding van de bron: illustrator Fé Pelsmaeker, gemaakt in opdracht van de Vereniging voor
Terpenonderzoek, gedownload van https://www.terpenonderzoek.nl/ONDERWIJS/. De illustraties mogen
niet zonder toestemming worden gebruikt in drukwerk
of andere publicaties.
Jelle Arjaans, Johan van Gent en Sarah Zandboer
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Bestemming van terpaarde
Over de bestemming van de commercieel afgegraven
terpaarde in Friesland en Groningen is vrij weinig
bekend. In dit artikel laten we zien dat het in individuele
gevallen, een beetje geholpen door het toeval, wel
mogelijk is om een terp, in dit geval die van Rasquert aan
het bestemmingsgebied Tytsjerksteradiel te koppelen.
We weten dat de terpaarde werd vervoerd naar de
laagveengebieden die aan het terpen- en wierdengebied
grensden en naar de achterliggende zandgebieden, voor
zover die per schip bereikbaar waren.
Bekend is dat in pachtcontracten afspraken werden
opgenomen die de pachter verplichtten de landerijen te
bemesten met terpaarde. Waar de aarde van welke terp
naar toe ging is echter moeilijk vast te stellen, omdat
administratie hiervan doorgaans ontbreekt.
Tijdens één van mijn lezingen over terpafgravingen
in Friesland (Hegebeintum, 2017) werd ik door dhr.
Klaas R. Henstra gewezen op een notariële acte,
waarin afspraken staan over de levering van terpaarde.
Daarna is het uit mijn gezichtsveld verdwenen, maar
recent kwam het weer tevoorschijn uit mijn archief en
realiseerde ik mij de bijzonderheid van dit contract. Het
op het eerste gezicht onbeduidende A-viertje betreft
een notariële akte opgesteld op 29 juli 1933 door notaris
Mr. J. Gorter te Hardegarijp en bevat een schat aan
informatie (Fig. 1).

De akte heeft betrekking op de terp of eigenlijk moeten
we spreken van wierde, “De Boterbloem” in Baflo
(Groningen).
Omtrent 1906 startte de wierdegraverij “De Boterbloem”
om de afgegraven aarde als meststof te verkopen. “De
Boterbloem” was een fraaie merknaam voor wat feitelijk
de dorpswierde van Rasquert was. Wierden kregen
vaker dergelijke bedachte merknamen. De wierden
van Baflo en Rasquert liggen heel dicht naast elkaar. In
1916 was de afgraving van het zuidelijke deel van de
wierde voltooid en begon men met de noordelijke helft,
ook wel de achterwier genoemd. Voor deze achterwier
werd, toch wel opmerkelijk, de Fries Jimke Bijlstra (Peins
1883-1970) de wierdebaas. Hij was in 1916 al terpbaas
in Britsum, later Westeremden en woonde toen in
Rasquert. Hij was niet de enige Fries in de Groninger
wierdegraverij. Zo weten we dat van Giffen in zijn eigen
commerciële terpafgraving een Reitsma als terpbaas
had.
Aangezien “De Boterbloem” gelijk staat aan de
dorpswierde van Rasquert is dit dus ook de wierde waar
Van Giffen in 1929 en 1930 een aantal profielen laat
optekenen (zie 13-15e Jaarverslag VTO (1928-1931),
A.E. van Giffen, Mededeeling omtrent het systematisch
onderzoek verricht in de jaren 1928,1929 en 1930. [met
afbeeldingen]). De bekende hoed/pet van Rasquert komt
dus uit de Boterbloem.

Fig. 2. Hoed/pet van Rasquert (Groninger Museum inv.nr.
1928-08-0001 Rasquert)

Fig. 1 Notariële akte 1933
2

Het huis waar de terpbaas woonde, afgebeeld op www.
Bavvelt.nl, staat er nog steeds. Er loopt nog altijd een
brug van het huis over de ijsbaan naar de dorpskern. Een
bijzonder gezicht is dat. (fig. 3)
Uit advertenties blijkt Jimke Bijlstra in 1926, 1927,1929
en 1933 nog actief te zijn in Rasquert. Ten tijde van de
opstelling van de akte was hij dus vermoedelijk ook nog
wierdebaas bij “De Boterbloem”.
Jimke Bijlstra was in dienst bij de exploitanten
van de wierdegraverij, drie heren die de wierde
gezamenlijk al enkele jaren exploiteerden, te weten
Taco Tiemersma (koopman) van Deinum, Yme Petrus
Veldhuis (landbouwkundige) van Sneek en Gerben
van der Wal (koopman) van Wyckel. Opmerkelijk dat
het hier ook weer personen afkomstig uit Friesland

Fig. 3 Woonhuis Jimke Bijlstra op het restant van de afgegraven terp met de brug en de ijsbaan.
betreft. De andere comparanten waren de drie regenten
van de Stichting op Toutenburg uit Rijperkerk. Deze
Stichting werd in 1892 bij testament opgericht door
dhr. A. Looxma Ypeij, eigenaar van villa Vijversburg en
landerijen te Swarteweisein.

Fig. 4. Advertentie terpaarde te koop “Boterbloem”.
In zijn testament, dat begint met de woorden
“Tot aandenken aan mijne moeder”, werd onder
andere geregeld dat er een stichting Op Toutenburg
werd opgericht, met als taak het park en de villa
te onderhouden en de zeven grote boerderijen in

Tytsjerksteradiel te beheren. Bovendien moest deze
stichting een “Huis met twintig kamertjes” bouwen.
Dit bood plaats aan twintig van de meest behoeftige
echtparen van de drie nabijgelegen dorpen Tytsjerk,
Ryptsjerk en Hurdegaryp. Tegenwoordig worden deze
woningen verhuurd.
Het bestuur van de Stichting Op Toutenburg bestaat
sinds haar oprichting uit drie leden, regenten, die
moeten wonen in de provincie Friesland. In 1933
vormden Hendrik Pieters Smids (zonder beroep) van
Hardegarijp, Sikko Berendt Drijber Berentzoon (oudburgemeester gem. Tietjerksteradeel) van Hardegarijp
en Frederik Willem Steenhuizen (burgemeester gem.
Tietjerksteradeel) van Bergum het bestuur van de
stichting.
Uit de akte blijkt ook dat de terpaarde rechtstreeks
aan de Stichting geleverd moest worden en/of aan
de pachters van het eigendom (boerderijen) van de
Stichting, voor 50 cent per ton. Aanvankelijk kostte
de aarde 90 cent per ton, de regenten kregen dus
wiergrond met korting. Dit kan betekenen dat de vraag
naar terpaarde afnam. Bekend is namelijk dat in de
jaren dertig Van Giffen problemen had om zijn Ezinger
wiergrond te verkopen. Hij leurde in heel Nederland met
zijn terpgrond.
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Opmerkelijk is dat de Stichting zich verbindt om voor
haar losse landerijen (niet direct verbonden aan
een boerderij) alle terpaarde die nodig is van “De
Boterbloem” te betrekken (hiermee werd afname van
andere terpen uitgesloten en dit betekende zekerheid
van afname voor de exploitanten). Kennelijk kon de
Stichting de pachters niet tot de afname verplichten,
omdat ze toezegden dat zoveel mogelijk te zullen
bevorderen. Het zal hier ongetwijfeld wel om een
dringend advies zijn gegaan.
Het is niet verwonderlijk dat met een bezit van
zeven grote boerderijen en landerijen terpaarde een

terpaarde. In 1925 bijv. moesten er tussen boeren en
recreanten, die verschenen aan de oevers van de Grote
Wielen, afspraken worden gemaakt. Zo werd het de
pachter Pier Fokkes Kramer verboden om na 15 april
(wanneer het toeristenseizoen begon) nog terpaarde
over zijn landerijen aan de Grote Wielen uit te strooien.
Eén van de eerste vermeldingen dat de landbouw
beperkingen kreeg opgelegd als gevolg van recreatieve
ontwikkelingen.
Het was mogelijk het contract tussentijds op te zeggen
en moest – indien gewenst – voor 15 oktober worden
gedaan.

Fig. 5 Het aan de Stichting op Toutenburg gelegateerde onroerend goed, 1892. (Goffe Jensma, 1992, pag. 181)
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steeds terugkerend punt was op de agenda van de
bestuursvergaderingen.
De akte werd vastgesteld voor een periode van dik een
jaar (29 juli 1933 tot 15 oktober 1934) en automatisch
verlengd met een jaar. De aflevering van de aarde
begon elk jaar op 1 juni. Overigens leidde de toen
opkomende recreatie wel eens tot het opleggen van
beperkingen met betrekking tot de verspreiding van de

Voor zover ik weet is dit één van de schaarse stukken,
waaruit een duidelijke relatie blijkt tussen de terp
(wierde), waar de aarde werd afgegraven, en het
bestemmingsgebied van de aarde, in dit geval de
landerijen en boerderijen in Tietjerksteradeel.
Opvallend is dat de aarde gebracht werd naar de
provincie met een overvloed aan terpen, het lijkt een
beetje op water naar de zee dragen. Echter in 1933

waren veel terpen in Friesland al afgegraven. Wellicht
dat dit een aanleiding was voor de regenten van de
Stichting om hun heil in het oosten te zoeken.
Interessant is natuurlijk de vraag of we nog kunnen
achterhalen wat het bezit aan landerijen in 1933 van de
Stichting was en welke pachters erbij hoorden om zo de
bestemming op perceel niveau te kunnen vaststellen.
Dat is mogelijk door het onderzoek van Goffe Jensma.
In zijn boek van 1992 is een kadastrale kaart met
onroerend goed van de Stichting op Toutenburg uit 1892
opgenomen (Fig 5) waarop het bezit van de stichting,
de 7 boerderijen met hun pachter en los verhuurde
landerijen worden weergegeven. De Groningse wierde
grond werd dus over deze Friese percelen verspreid.
Tytsjerksteradiel is een uitloper van wat in Fryslân
bekend is als het Lage Midden (een laagveengebied).
Het ligt ingeklemd tussen het kleigebied in het noorden
en westen en het zandgebied in het oosten en voldoet
volledig aan de benamingen die we in het begin van dit
artikel hebben gebruikt voor bestemmingsgebieden van
de terpaarde.
Het gebied in Tytsjerksteradiel dankt haar welvaart dus
deels aan achterwier “De Boterbloem” te Rasquert die
door Friezen werd afgegraven.
Jelle Arjaans
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Koninklijke Onderscheiding voor Tjibbe Noppert
Verenigingslid Tjibbe Noppert is al ruim 40 jaar een zeer
enthousiaste vrijwilliger bij het MuzeeAquarium in Delfzijl. Voor het bestuur van MuzeeAquarium was dit aanleiding om voor Tjibbe een lintje aan te vragen. Gelukkig
vonden we meerdere instanties bereid om ons voorstel
te ondersteunen. Onder andere de Vereniging voor Terpenonderzoek, de (voormalig) provinciaal archeoloog en
de ex beheerder van het Noordelijk Archeologisch Depot
hebben mooie aanbevelingen geschreven.
Vooral de jarenlange zoektocht naar archeologische
vondsten wordt genoemd. Tjibbe was in het begin van
de jaren 80 betrokken bij de opgravingen in Heveskes.
Onder deze wierde werd het meest noordelijke hunebed
van Nederland gevonden. Mede door de inspanningen
van Tjibbe is dit hunebed in het MuzeeAquarium ondergebracht.
Op vrijdag 24 april 2020 werd Tjibbe gebeld door de burgemeester van Delfzijl met de mededeling dat hem een
Koninklijke Onderscheiding was toegekend. Tjibbe was
zeer verbaasd. Zowel voor hem, als voor zijn echtgenote,
was dit een volledige verrassing. Helaas kon in verband
met de coronacrisis de koninklijke onderscheiding niet
op die dag uitgereikt worden.
Op 2 juli heeft Tjibbe tijdens een officiële bijeenkomst
zijn onderscheiding overhandigd gekregen door burgemeester Beukema. De burgemeester memoreerde in
zijn toespraak o.a. aan de opgravingen bij Heveskes. Hij
roemde Tjibbe zijn enthousiasme en zijn geweldige inzet.
Het bestuur van het MuzeeAquarium sluit zich hier helemaal bij aan!
Greet Doornbos
voorzitter Stichting MuzeeAquarium

Met dank aan:
K.R. Henstra, Burgum 2017 en 2020 – voor beschikbaar
stellen van de akte.
A. Stielstra, van Vijversburg, voor het bereidwillig beschikbaar stellen van informatie.
E. Knol voor zijn waardevolle aanvullingen.
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Het paardengraf van Zweins
Diergraven zijn in vroegmiddeleeuwse grafvelden in
het Fries-Groninger kustgebied niet onbekend. Het
dubbelpaardengraf met hond uit Ezinge is daarvan
het bekendste voorbeeld. Zowel in Hogebeintum,
Oosterbeintum als in Rasquert zijn hondengraven gevonden. Paardengraven zijn ook bekend
uit Zweins-Kingmatille, Antum, Oosterbeintum en
Termunterzijl-Bultvenne (Prummel 1992; Knol 2007).
Het paardengraf van Zweins-Kingmatille is meermaals vermeld in opsommingen , maar de beschikbare informatie is niet op een rijtje gezet (Müller Wille
1971, 218, Knol 1993, 181; Prummel 1993, 54). Dit
bericht brengt daar verandering in. Helaas bleven de
skeletten van het grafveld niet bewaard en ontbreken foto’s of tekeningen zodat de informatie wel erg
beperkt is.
De wierde
Eerst moet er duidelijkheid zijn over welke wierde
bedoeld is, want het blad Franekeradeel van de atlas
van Wopke Eekhof toont een rij wierden van Salwerd
tot en met Zweins. (Afb. 1) Een ervan ligt dicht bij
Kingmastate en niet zover van Kingmatille. Kingmatille is de naam van een buurtschap bij een brug
over de trekvaart van Franeker naar Leeuwarden.
Tille betekent brug. De terpbaas van de terp Kingmastate stuurde in 1900 de volgende brief naar het
Fries Museum:

“21 november 1900
Mijnheer,
Wij ontvingen in het voorjaar een brief van u dat wij zorg
moesten dragen voor oudheden. Ik heb gevonden menschengeraamten een er van kan u alles nog van onderscheiden maar de schedel is er van stuk maar ligt nog in
de vorm 1 meter 50 beneden de begaande grond. Zoo u
er soms belang bij heeft verwacht ik u heel gouw nat het
ligt ons in de weg. Gegroet Jan Wieling
In de terp Kingmastate.“
Een antwoord van Boeles is niet bekend, de geraamten
zijn niet in het Fries Museum terecht gekomen. Het is
verleidelijk om hier graven van het grafveld Kingmatille
in te zien, maar dat is niet juist. Het inventarisboek van
het Fries Museum maakt duidelijk onderscheid tussen
de terp Kingmastate en die van Kingmatille. Het blijkt dat
ten noordoosten van de terp Kingmastate nog een terp
lag. Dat is de Kingmatille (Halbertsma 1963, kaart 5 Oost;
Galestin & Volkers 1992, 73). Deze terp is volgens een
advertentie van D. Saaksma in de Leeuwarder Courant
van 23, 26 en 27 maart 1900 geopend. (Afb. 2)

Afb. 2 Leeuwarder Courant 23 maart 1900.

Afb. 1 Ligging van de wierden Kingmastate en Kingmatille op de Kaart van Eekhoff
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De vondsten
Het derde Terpboek van het Fries Genootschap vermeldt
op bladzijde 315 onder nummer 72-19: Een aantal platte
stukjes been, met rechte en kromme lijnen, cirkels en centraalpunten fraai versierd; gevonden bij het geraamte van
een paard met nog een toom in den bek, hierbij werden
tevens twee geraamten van menschen gevonden: Deze
stukjes been hebben vermoedelijk tot versiering van het
paardentuig behoord. Het gedrukte jaarverslag van het
genootschap geeft dezelfde informatie waarbij ‘vermoedelijk’ veranderd is in ‘misschien wel’. De 33 beslagplaatjes van been, gemiddeld een cm breed, vallen in twee
groepen uiteen (afb. 3). Er is een langer plaatje met een
uiteinde dat lijkt op een gestileerde dierenkop en met een
lijf dat bestaat een groot aantal windingen om puntcirkels.
Het andere uiteinde is afgebroken.

Drie beslagplaatjes van verschillende lengte vertonen dezelfde windingen en zijn aan beide zijden afgebroken en een vijfde heeft een deels afgebroken
dierenkop. Een plaatje is dubbel zo breed en lijkt
een gleuf te hebben. Dit zou een sleutelgat kunnen
zijn. Dan zijn er nog twee wat bredere plaatjes met
een dubbele lijn rondom een serie windingen met
maar twee puntcirkels. De andere groep bestaat uit
plaatjes met aan boven- en onderzijde een dubbele
lijn met hiertussen een rij puntcirkels. Een aantal
plaatjes hebben aan de zijkanten een afsluitende
dubbele lijn. Twee plaatjes zijn krom. Op een aantal
plaatsen zijn er doorboringen waardoor het mogelijk was de plaatjes met een pennetje van gewei
vast te zetten.

Afb. 3 De benen
plaatjes van ZweinsKingmatille

7

Aanvankelijk werd geopperd dat de benen plaatjes
versiering van het paardentuig was, maar latere
onderzoekers verklaren de plaatjes op basis van
diverse vroegmiddeleeuwse voorbeelden tot beslag
waarmee een klein kistje is gedecoreerd (Roes 1963,
79-80 en pl. 63.3-11; Van Vilsteren 1987, 60-61; Knol
1993, 85). Daar zijn uit vroeg middeleeuwse context
inderdaad verschillende voorbeelden van aan te halen.
Ze dateren uit de vroege middeleeuwen tot aan de
12e eeuw. Een vroeg voorbeeld dat mee verbrand
werd op de brandstapel werd aangetroffen in een
grafurn nr. 1645 in Anglo-Saksische stijl in het grote
vroegmiddeleeuwse grafveld van Spong Hill (Hills 1977,
30, 64 en fig. 32 en 138).

In Heilbronn werd een kistje gevonden uit de tweede
helft van de 5e eeuw met Christelijke motieven (Müller
& Knaut 1987,12-13). Latere voorbeelden zijn het
Holzkästchen uit het grafveld Weilbach (Schoppa 1953),
uit Emden (Schmid 1969, fig. 5), of uit de Andreaskerk
te Keulen (Van Vilsteren 1987, 61). De laatste twee
staan, mede vanwege Christelijke motieven, bekend
als reliekkistjes en functioneerden dan in Christelijke
context, maar ze zijn ook bekend uit voor-Christelijke
tijd en kunnen ook goed als houder van sieraden of
andere kostbare bijzonderheden hebben gediend.
Een grafcontext is voor dergelijke kistjes dan ook niet
opmerkelijk. Kostbare zaken werden meegegeven met
doden.

Afb. 4 Benen beslag van een reliekkistje uit de wierde van de stad Emden. De kruisen geven dit kistje een
Christelijk karakter. Dit kastje dateert ongeveer uit de elfde eeuw. Ontleend aan Schmid 1969.
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Het inschrijfboek van het Fries Museum, Terpboek III,
315 vermeldt bij Zweins – Kingmatille onder nummer 18
uit 1900 zevenentwintig kralen van glas en barnsteen,
gevonden op een diepte van ongeveer 2 meter. Uit 1902
onder nummer 20 acht kleine en één groote kraal van
verschillende vorm en kleur. (Afb. 5) Bij beide aanwinsten
ontbreekt een vermelding van een skelet, maar doorgaans
zijn kralen afkomstig uit grafvondsten en in het licht van de
vermelding van de skeletten van twee mensen en een paard
is het verleidelijk de beide kralensnoeren te zien als bijgaven
in twee niet gedocumenteerde graven. Dat er twee jaar
tussen de beide aanwinsten zit zou kunnen samenhangen
met de volgorde van de afgraving. Een bepaalde klamp
terpgrond bleef wel eens staan, als er aan de andere kant
werd gegraven.
Onder nummer 20 zijn acht kleine en een grote kraal
ingeschreven, en onder nummer 18 maar liefst 27 kralen
van glas en barnsteen. Bij beide is vermeld “losse vondst”
maar dergelijke snoeren komen meestal wel van skeletten.
Dat kan betekenen dat er in de terp ten minste vier
geraamten zijn gevonden. Helaas bleef van de skeletten
geen materiaal over. Rest ons de vondsten bestaande
uit een groep van 33 beslagplaatjes van been en twee
kralensnoeren.

Het is aannemelijk dat er meer graven geweest zijn.
Een datering in de 7e, 8e of eerste helft van de 9e
eeuw lijkt op grond van andere grafveldvondsten
in Friesland aannemelijk. De waarneming is uiterst
summier zodat het niet vermelden van urnen niet
hoeft te betekenen dat brandgraven ontbraken.

Egge Knol
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Afb. 5 De negen kralen gevonden in Zweins Kingmatille
Collectie Koninklijk Fries Genootschap 72.20
Tekening H.J.M. Burgers Archeologisch Instituut Vrije
Universiteit
Kralensnoeren met kralen van glas of barnsteen komen in
vroegmiddeleeuwse graven in Noord-Nederland veel meer
voor. De grafvelden van Hogebeintum en Oosterbeintum
geven daarvan voorbeelden. De kralensnoeren kunnen
goed uit de zesde of zevende eeuw dateren.
De vondsten van Zweins zijn niet scherp te dateren.
De zesde, zevende en achtste eeuw lijken het meest
aannemelijk, gelet op de datering van andere
vroegmiddeleeuwse grafvelden in Noord-Nederland.
Conclusie
In de wierde Zweins Kingmatille was een
vroegmiddeleeuws grafveld waar in elk geval twee mensen
en een paard zijn bijgezet vergezeld van een kistje met
benen beslag. Mogelijk hoorden hier nog twee geraamten
met kralensnoeren bij.

Prummel, Wietske, 1992: Early medieval dog burials
among the Germanic tribes. Helinium 32 (1-2), 132194.
Prummel, W., 1993: Paarden en honden uit vroegmiddeleeuwse grafvelden. In: E. Drenth, W.A.M.
Hessing & E. Knol (red.), ‘Het tweede leven van onze
doden’. Voordrachten gehouden tijdens het symposium over het grafritueel in de pre- en protohistorie
van Nederland op 16 mei 1992 te Amersfoort (=
Nederlandse Archeologische Rapporten 15). Amersfoort, 53-60.
Roes, A., 1963: Bone and antler objects from the
Frisian terp-mounds, Haarlem.
Schoppa, Helmut, 1953: Ein fränkisch Holzkästchen
aus Weilbach. Germania 31, 44-50.
Schmid, P., 1969: Zum heidnischen und frühchristlichen Bestattungsbrauch auf dem frühmittelalterlichen Gräberfeld von Dunum, Ostfriesland, Frühmittelalterliche Studien 3, 258-276.
Vilsteren, Vincent T. van, 1987: Het benen tijdperk,
Assen.
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Stand van zaken nieuwbouw Kennis- en Informatie
centrum Hegebeintum
“Er wordt door het bestuur volop gewerkt aan de realisatie van de plannen. Als alles nu meezit kan de bouw meteen na de winter los en staat er eind volgend jaar een
voorziening die met inzet van vrijwilligers een nieuw elan
moet geven aan activiteiten. De opening staat gepland
voor eind oktober 2020”.
Dit zijn de laatste zinnen van een artikel van mijn hand in
de Nieuwsbrief van 2019. Inmiddels is het 2021 en heeft
u nog niks vernomen van een opening. Wees gerust u
heeft niks gemist ...
Het bestuur heeft inderdaad volop gewerkt aan de realisatie van het centrum. Zo is er een aannemer gezocht en
gevonden, is het oude centrum leeggehaald en gesloopt,
is er archeologisch onderzoek gedaan door RAAP en
zijn er commissies gevormd voor de begeleiding van de
bouw, voor de inrichting, voor de expositie en loopt er
gelijktijdig nog een project om de omgeving rondom het
centrum op te waarderen. Dit alles in goed overleg met
de gemeente Noardeast Fryslân.
Op 31 juli is de bouw officieel van start gegaan met het
onthullen van het bouwbord. Dit gebeurde door de heer
J. Boerema, wethouder van de gemeente Noardeast Fryslân, samen met de heer M. Holwerda, bestuurslid van
stichting Terp Hegebeintum. Een historische dag omdat
hiermee een eind kwam aan de jarenlange voorbereidingen van plannen maken, teleurstellingen incasseren en
weer opnieuw beginnen.
Na de bouwvakvakantie 2020 begon de aannemer Jan
Hooghiemster Bouwbedrijf met de bouwwerkzaamheden. Op vrijdagmiddag 4 september mocht de projectleider de heer J.K. Tigchelaar officieel de eerste van de 25
mortelschroefpalen de grond in boren.
Er is voor deze techniek gekozen om te voorkomen dat
door trilling veroorzaakt door het traditionele heien
woningen en natuurlijk de kerk op de terp schade zou
oplopen.

Het nieuwe
gebouw van
het Kennis- en
Informatie
Centrum Hegebeintum
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Op 28 oktober werd het hoogste punt bereikt. Op de
foto is duidelijk te zien dat hoe het ontwerp van architectenbureau TWA er uit komt te zien. Er wordt een
viertal kleine huisjes gebouwd (oppervlakte 250 m2),
waarvan de meest rechtse een verdieping krijgt, waardoor een vrij uitzicht op de terp en de kerk mogelijk is.
Het geheel wordt bekleed met zwart duurzaam hout
voor een natuurlijke uitstraling. Het wordt een moderne voorziening met ruimte voor exposities, een archeologisch steunpunt, een souvenirshop, horeca en een
Toeristisch Informatie Punt. Het centrum wordt ook de
basis voor de vrijwilligers die rondleidingen verzorgen
naar terp en kerk.
Voor de inrichting is het bureau Hofmeijer Dekker
Ontwerpers aangetrokken. Wel opmerkelijk is dat nu
opnieuw twee leden van onze vereniging betrokken
zijn bij het inrichten van het gebouw en de expositie
(Johan van Gent en Jelle Arjaans). In 1991 waren dat
Evert Kramer en Egge Knol.
De boorkern van 12 meter die in 2015 is gemaakt en
die een prominente plek heeft gekregen in het boek
De Hoogste terp van Friesland (JvT 101 2019) krijgt ook
een prominente plek in de expositie.
Bovendien krijgen externe partners als It Fryske Gea,
Wetterskip Fryslân en Stichting Alde Fryske Tsjerken
een plek in de nieuwe expositie. De expositie die
voorheen alleen het thema Grafcultuur behelsde in
het archeologisch steunpunt wordt uitgebreid met een
deel over terpen en landschap in het algemeen.
Er zal ook meer aandacht zijn voor de educatieve kant
van de expositie en er blijft ruimte voor wisselexposities.
Als alles zo voortvarend blijft gaan dan wordt de
geplande oplevering 5 februari 2021 zeker gehaald en
kan de inrichting van het centrum beginnen om dan
eind april 2021 het Kennis- en Informatie Centrum
Hegebeintum te openen.
Via de facebookpagina van Stichting Terp Hegebeintum
en de pagina van de Vereniging voor Terpenonderzoek
is de bouw te volgen.
Jelle Arjaans

Onderzoek bezoekerscentrum terp Hegebeintum
Na 30 jaar was het in 2020 tijd voor de bouw van een
nieuw bezoekerscentrum aan de voet van de hoogste
terp van Fryslân. In het kader van de nieuwbouw heeft
RAAP archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het perceel
rondom het bezoekerscentrum is in 2017 door middel
van acht boringen onderzocht op het voorkomen van
archeologisch waardevolle resten. In de boringen werd
een pakket terpaarde aangetroffen, bestaande uit kleien mestlagen. Daarna bleef het een tijdje rustig met de
nieuwbouwplannen.
In de zomer van 2020 kwamen de nieuwbouwplannen
rond en kon het oude bezoekerscentrum gesloopt
worden. Bij het verwijderen van de funderingen was
een archeoloog aanwezig om waarnemingen te
doen. Er werd geconstateerd dat de bodem binnen de
funderingen weinig verstoord was, en dat archeologisch
interessante sporen en vondsten aangetroffen zouden
kunnen worden bij het uitgraven van de bouwput
voor het nieuwe centrum. Alleen de kruipruimte bij de
voormalige ingang, met een omvang van 11 bij 7 m,
was verstoord tot ongeveer 0,7 m onder het maaiveld,
evenals de sleuven waarin de funderingen waren
geplaatst.
Op 24 augustus is het uitgraven van de bouwput door
twee archeologen begeleid. De bodem is laagsgewijs
ontgraven tot een diepte van 0,65 m onder het
maaiveld. Onder de recent verstoorde toplaag werd
een verrommelde kleilaag met een enkele puinspikkel
aangesneden. Mogelijk is dit een restant van het
pakket terpaarde dat in de boringen was aangetroffen.
Op de bodem van de bouwput kwam de natuurlijke
kwelderondergrond in beeld. Hierin tekenden zich een
sloot en zes kuilen af. Alle sporen dateren vermoedelijk

uit de middeleeuwen. In de slootvulling werden
geen vondsten gedaan. Uit drie van de kuilen zijn
middeleeuwse aardewerkscherven en stukken
dierlijk bot verzameld. Het aardewerk betreft
kogelpotaardewerk, waaronder een fragment dat
met schelpgruis is verschraald. Dergelijk aardewerk
wordt in de 8e tot 10e eeuw gedateerd. Verder
is een randfragment van een schaal of kom van
kogelpotaardewerk gevonden uit de 10-14e eeuw.
Twee aan elkaar passende stukjes zijn van blauwgrijs
Paffrath-achtig aardewerk uit de 11e of 12e eeuw.
De dierenbotten die in de kuilen zijn gevonden zijn
van rund, een vogel, waarschijnlijk een tamme gans,
en van een hond. De runderbotten vertonen hak
en snijsporen. De aangetroffen sporen en vondsten
maken waarschijnlijk deel uit van een boerenerf uit
de middeleeuwen.
In de middeleeuwen was de terp Hegebeintum
uitgegroeid tot een hoogte van acht meter en
bereikte de terp zijn grootste omvang, met een
diameter van 340-370 m. De terp had een radiale
indeling, waarbij de kerk en het kerkhof zich op het
hoogste deel bevonden. In deze periode kwamen
de boerderijen en erven op de uiterste rand van de
terp te liggen (waarschijnlijk vanaf 850), toen de
hoger gelegen delen van de terpen als akkerareaal
gingen dienen (Nieuwhof et al, 2019: 35). De zone
waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden bevindt
zich aan de rand van de terp. De historisch bekende
boerderijen liggen buiten het onderzoeksgebied.
Waarschijnlijk maken de sporen die onder het
bezoekerscentrum zijn gevonden deel uit van een
nog onbekend boerenerf.
Janneke Hielkema

De bouwput voor het
nieuwe bezoekerscentrum
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Meegecremeerde delen van dieren uit het vroegmiddeleeuwse grafveld van Hogebeintum
(400-730 n.Chr.)
In het laatste Jaarverslag van de vereniging, gewijd
aan nieuw en oud onderzoek op de hoogste terp van
Friesland, Hogebeintum, verschenen twee artikelen over
het vroegmiddeleeuwse grafveld op deze terp (Knol
2019; Knol et al. 2019). Hierin is vrijwel alles dat bekend
is over dit grafveld gepubliceerd. Vrijwel alles, want per
abuis werden de meegecremeerde dierlijke resten in de
crematiegraven niet besproken. Bij enkele graven staat
in de catalogus ‘Dierlijk bot aanwezig’, maar niet welke
botten dat zijn. Wel werden voorwerpen van been
of gewei besproken zoals meeverbrande bikkels (de
graven 70, 89 102 en 114), spinklossen (de graven 20,
96 en122) en een meeverbrande, doorboorde hoektand
van een varken (graf 41). De laatste kan een restant van
een hanger zijn geweest.
In deze bijdrage worden de ontbrekende gegevens
alsnog vastgelegd en wordt de rol van het meecremeren
van delen van dieren in het begrafenisritueel op deze
terp belicht. Ook worden aanvullende gegevens over
de drie aangetroffen hondenschedels vermeld. Deze
bijdrage is een aanvulling op Knol 2019 en Knol et al.
2019.
Meegecremeerde dierlijke resten uit 10 van 97 crematiegraven op het grafveld Hogebeintum
(voor de graven en de overige vondsten zie Knol et al.
2019)
Graf 5, crematiegraf van een mens ouder dan 18-21
jaar: twee witverbrande ribfragmentjes van een schaap
of een geit, 0,4 g (FM 28-160).
Graf 14, crematiegraf van een 3-9 maanden oud kind:
21 witververbrande fragmenten van ten minste twee
runderwervels, 55,6 g; 35 witverbrande stukjes bot van
een dier ter grootte van een rund of een paard, mogelijk
afkomstig van dezelfde runderwervels, 10,8 g (FM 28162).
Graf 16, crematiegraf van een ca. 50 jaar oud persoon:
witverbrand fragment van een borstwervel van een
rund, 3,3 g; 12 stukjes mosselschelp, 0,4 g, niet
verbrand (FM 28-294) (Knol et al. 2019 vermelden 1
stukje mosselschelp).
Graf 30, crematiegraf van een 14-18 jaar oud kind:
witverbrand botstukje van een onbekend zoogdier, 0,3 g
(FM 28-338).
Graf 41, crematiegraf van een 2-4 jaar oud kind:
witverbrand handwortelbeentje secumdum+tertium van
een rund, 2,9 g; witverbrand stukje van een hielbeen
van een schaap of een geit, 0,7 g; witverbrand fragment
14

van een hand- of een voetwortelbeentje van een
rund of een paard, 2,8 g; idem van een schaap, een
geit of een varken, 2,9 g (FM 28-339) (Prummel 1999,
Fig. 2).
Graf 53, crematiegraf van een 25-30 jaar oud
persoon: twee witverbrande fragmenten van een
runderrib, 4,3 g (FM 28-806).
Graf 68, crematiegraf van een 35-40 jaar oud
persoon: witverbrand stukje bot van een rund of een
paard, 0,5 g (FM28-423).
Graf 83, crematiegraf, vermoedelijk van een 30-40
jaar oude vrouw: twee witverbrande stukjes bot van
een schaap, een geit of een varken (FM 28-452).
Graf 84, crematiegraf van een 12-18 jaar oud kind:
zes witverbrande fragmentjes van een schouderblad
van een schaap of een geit ouder dan 5-10 maanden,
4,8 g; zeven verbrande fragmentjes van een
opperarmbeen van een schaap of een geit tussen 3-4
en 42 maanden oud, 14,4 g (mogelijk van hetzelfde
dier) (FM 28-458) (Prummel 1999, Fig. 3).
Graf 90, crematiegraf van een 9,4-14,5 jaar oud kind:
twee witverbrande botfragmenten van een rund of
een paard, 3,6 g (FM 28-474).
De rol van het meeverbranden van delen van dieren
in het begrafenisritueel
Meegecremeerde botfragmenten zijn zowel in
vrouwen-, mannen- als kindergraven aangetroffen.
Er werden alleen verbrande botfragmenten van
runderen en schapen (of geiten) aangetoond. De
runder- en schapenribben, de runderwervels en het
schouderblad en het opperarmbeen van een schaap
zullen afkomstig zijn van moten vlees die als bijgave
aan de dode werden meegegeven op de brandstapel,
wellicht voor het leven in een hiernamaals.
Verbrande delen van allerlei diersoorten die waren
meegegeven aan doden, worden regelmatig
aangetroffen in vroegmiddeleeuwse crematiegraven
in het terpen- en wierdengebied, en ook elders in
Europa (Prummel 1993).
De verbrande hand- en voetwortelbeentjes van een
rund en een schaap in graf 41 zijn mogelijk afkomstig
van huiden waarin het kind werd gewikkeld. Op
hand- en voetwortelbeentjes zit geen vlees. Deze
botjes zijn dus niet afkomstig van meegegeven vlees.
Het verbranden in huiden waaraan een deel van
de voeten nog zat, komt vaker voor. Zo werden de
vrouw en het kind uit het dubbelgraf van Wijnaldum

vermoedelijk in respectievelijk een runderhuid
en een reeënhuid naar de brandstapel gebracht
(Prummel 1999, 208).
De drie honden uit de graven 3a, 6a en 44d
In de catalogus van het grafveld worden drie
hondengraven genoemd, de graven 3a, 6a en 44d,
waarvan alleen de schedels bewaard zijn gebleven.
De schedel uit graf 6a (FM 28-324a) is met zekerheid
van een compleet skelet uit een hondengraf
afkomstig, voor de hondenschedels uit de graven 3a
en 44d geldt dit waarschijnlijk ook (FM 28-158f en
FM 28-325). In de catalogus staat vermeld dat het
om grote honden gaat. Ook de leeftijd is vermeld:
4 jaar (graf 3a), ca. 4 jaar (graf 6a) en 9-10 jaar oud
(graf 44d) (Knol et al. 2019). Deze leeftijdsgegevens
en de informatie over de grootte van deze honden
zijn ontleend aan Prummel 1992, 174, 193-194
en Prummel 1993, 56. De totale lengten van de
bovenkant van de schedels bedragen 221,5 mm (graf
3a), 237,4 (graf 6a) en 220,2 mm (graf 44d).
Qua grootte komen de drie honden uit Hogebeintum
overeen met de zes honden uit het grafveld
Oosterbeintum (Knol et al. 1995/96, tables 30-32).
Deze honden hadden schofthoogten tussen 60 en 69
cm. Hun leeftijd bij overlijden varieerde tussen 1,5 en
9-10 jaar. De honden van het grafveld Hogebeintum
kunnen net als die van Oosterbeintum zijn gebruikt
als vechthond, om het vee bijeen te houden en om
dit te verdedigen tegen wolven of dieven. De drie
Hogebeintumer honden werden net als die van
Oosterbeintum ter gelegenheid van de begrafenis
van een overledene gedood en te zijner of harer ere
op het grafveld bijgezet (Knol et al. 1995/96, 326327; Knol et al. 1996, 66-67; Knol 2019, 176).
Wietske Prummel en Egge Knol
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Waarnemingen bij Groot-Wetsinge en Adorp
Om de Homo forensis tegemoet te
komen en de lokalo’s te ontlasten,
vinden er grootschalige aanpassingen
plaats aan de infrastructuur tussen
Winsum en Groningen. Op twee
locaties, bij Groot-Wetsinge en ten
zuiden van Adorp, zijn daarbij sporen
in de taluds van enkele vers gegraven
sloten aangetroffen. Een uitgebreide
verslaglegging volgt later in tijdschrift
Diepgang. Ik zal hier kort toelichten
wat er is aangetroffen bij GrootWetsinge.
Het traject, aan de oostkant van
de provinciale weg, tussen de
Meedenweg en de toegangsweg naar
Afb. 1 De ligging van de nieuwe sloot aan de oostkant van de provinciale
boerderij Schelligeheert, bevindt zich
weg, geprojecteerd op het Actueel Hoogtebestand.
middenin een concentratie van
meerdere wierden en borgterreinen (De Jong 2017).
Min of meer dánkzij de coronasituatie, kon vrij snel
Ter plaatse is door RAAP booronderzoek uitgevoerd
een handvol vrijwilligers bereid gevonden worden om
(Boekema 2018). Hier werd, correct, vastgesteld dat ter toch snel enkele waarnemingen te doen. Meerdere
plaatse geen wierdenlagen aanwezig waren, waarop de sloten, een waterput met zodenwand, en een kuil zijn
locatie werd vrijgegeven. Daarmee dreigde een grote
gedocumenteerd. Uit alle sporen kon diagnostisch
dichtheid aan archeologische sporen in de slootwand,
aardewerk worden verzameld, en ook zijn uit
die na het graven van de sloot duidelijk zichtbaar
meerdere sporen graankorrels verzameld. Op basis
waren, niet de aandacht te krijgen die ze verdienden.
van het aardewerk dateren deze allemaal in de late
middeleeuwen.
Dit had anders gemoeten. Uit het booronderzoek bleek
dat de bodem relatief ondiep nog intact was. Als je
dan op een kruispunt van archeologisch waardevolle
terreinen zit en we weten dat er in de directe omgeving
van terpen en wierden nog een grote dichtheid aan
sporen te verwachten is (bvb. Nicolay 2015), was een
begeleiding, of op zijn minst een inspectie, op zijn
plaats geweest. Voor nu is het redelijk opgelost, dankzij
medewerking van de gemeente, de provincie, en een
groep enthousiastelingen van de universiteit en de
Historische Kring Ubbega.
Mans Schepers
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Afb. 2 Het opschaven van de sporen in het talud
van de nieuwe sloot.
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Archeologisch onderzoek op de kernterp van Franeker
Aanleiding voor het onderzoek was de herinrichting
van de Breedeplaats in het kader van het project
‘11Fountains’ van Culturele Hoofdstad 2018. Onderdeel
hiervan was de plaatsing van een fontein direct naast
de Martinikerk, waarvan het uitgraven van de pompput
archeologisch is begeleid.
De onderzoekslocatie ligt in het centrum van Franeker,
binnen de historische kern en in de kernterp van
Franeker. Deze terp dateert vanaf de late ijzertijd en
maakt onderdeel uit van de terpenreeks Lankum‐
Franeker‐Salverd‐Zweins‐Wobbemastate, die allemaal
op dezelfde kwelderwal liggen.
Binnen de onderzoekslocatie kon de opbouw van de
terp goed worden gedocumenteerd. De bovenste
terplaag is vergraven door het latere grafveld naast de

vlaknederzetting. Het oude loopvlak/ maaiveld en de
eerste terpophoging dateren aan het einde van de late
ijzertijd en/of het begin van de Romeinse tijd (circa
200/150 v. Chr.-50 na Chr.).De kwelderwal, het oude
loopvlak en de eerste terpophoging worden op de
onderzoekslocatie aan de westkant doorsneden door een
grote terpsloot. In deze sloot zijn erg veel vondsten zijn
gedaan die dateren uit de vroege en midden-Romeinse
tijd (1e tot 3e eeuw na Chr.). Het betreft afval dat vanaf
de terp hier terecht is gekomen. Een bijzondere vondst
betreft een zilveren denarius geslagen onder Antoninus
Pius in 158-159 na Chr. (afb.2) Uit het pollenonderzoek
blijkt dat het landschap een open karakter had
gedurende de vorming en het eerste gebruik van de terp.

Afb. 1 Oostprofiel, waarbij S22, S18, S20, S13 en S17= graven, S1001= vergraven grafgrond, S1002 en S1004=
terplagen, S1013= oud loopvlak/maaiveld en S1012= kwelderwal

kerk, waarvan vier lagen graven uit de periode 16e tot
19e eeuw zijn geborgen.De onderste gedocumenteerde
laag betreft de top van de natuurlijke kwelderwal.
Bij het pollenonderzoek zijn hierin resten van brak-/
zouttolerante taxa aangetroffen en zeer weinig
menselijke indicatoren. Dit geeft aan dat het gebied
vanaf de vroege of midden-ijzertijd nog behoorlijk
onder invloed stond van de zee en dat permanente
bewoning op de kwelderwallen nog niet echt mogelijk
was. Dit veranderde gaandeweg in de late ijzertijd.
Op deze kwelderwal ligt namelijk een oud loopvlak
of maaiveld, met hierop de eerste terpophoging. Het
oude loopvlak betreft mogelijk een restant van een

Afb. 2 Denarius geslagen onder Antoninus Pius (158159 na Chr.)
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De bovenste terplaag lijkt uit de (vroege)
middeleeuwen te dateren, hoewel in deze terplaag
ook veel materiaal uit de Romeinse tijd en de nieuwe
tijd is gevonden door de vergravingen van het
grafveld.
In deze terplaag is, naast middeleeuws aardewerk,
(afb. 3) onder andere een zilveren sceatta (afb. 4)
en een zilveren tremissis gevonden (afb. 5). De
tremissis, een Franco-Fries exemplaar van het pseudoMadelinustype, dateert uit de decennia rond 680 en is
vermoedelijk in Noord-Frankrijk geslagen. De sceatta
behoort tot de ‘stekelvarken’- of standaardgroep en
dateert uit de eerste helft van de 8e eeuw.

Afb. 3. Terpaardewerk, randtype Taayke Gw7 (1e-3e eeuw
na Chr.). Links: buitenzijde, rechts: zijaanzicht in stand.

Vanaf de late 9e/10e eeuw ontstond de pre-stedelijke
kern van Franeker. Hier ontwikkelden zich handel en
nijverheid. Vanaf de 11e eeuw is de terp als kerkheuvel
in gebruik. De huidige ruimtelijke inrichting van de
kernterp is in de middeleeuwen vormgegeven door
de bouw van de Martinikerk in de 12e of 13e eeuw en
de aanleg van het marktplein. De Breedeplaats, het
gedeelte ten zuiden van de kerk, is mogelijk al vanaf
de 14e eeuw een marktplaats geweest. Het toponiem
‘Breedeplaats’ wijst eveneens op een open ruimte en
het ontbreken van bebouwing.
Miranda de Wit
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Afb. 4 Zilveren sceatta (eerste helft van de 8e eeuw).

Afb. 5 Zilveren tremissis (rond 680 na Chr.).

Literatuur
Langen, G.J. de, et al., 1999. Provincie Fryslân. De
terpenreeks Lankum-Franeker-Salverd-Zweins-Wobbemastate (groep 16C), gemeenten Franekeradeel en
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Taayke, E., 1996. Die einheimische Keramik der nördlichen Niederlande 600 v. Chr. bis 300 n. Chr. Rijksuniversiteit Groningen (diss.).
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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 Boerma-Ademastichting,
het St. Juckema-Sideriusfonds 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).
De secretaris, Annet Nieuwhof
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Een wijde blik vanaf Drentse hoogten op de kwelders
Harm Tjalling Waterbolk 1924 - 2020
Op 27 september 2020 kwam op de hoge leeftijd van
96 jaar een einde aan het leven van bioloog-archeoloog
prof. dr. Harm Tjalling Waterbolk, sinds vele jaren lid van
onze vereniging. Zijn betekenis voor de Nederlandse
archeologie is moeilijk te overschatten. Waterbolks
wetenschappelijke loopbaan begon bij de Nederlandse
Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN). Iets waaraan hij veel
plezier beleefde en waarop hij zijn hele leven fier bleef.
Via de biologie kwam hij op het Biologisch Archeologisch
Instituut (nu Groninger Instituut voor Archeologie) van de
Rijksuniversiteit Groningen waar zijn onderzoek aan pollen
onder Drentse grafheuvels tot een proefschrift leidde. Na
een kort intermezzo bij de Shell werd hij in 1954, dertig
jaar oud, hoogleraar-directeur van dat instituut.

H.T. Waterbolk tijdens een bezoek aan de terpopgraving Oosterbeintum. Foto Geert Delger (© Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie).
Het moet lastig zijn geweest een zo invloedrijk geleerde
als professor Van Giffen op te volgen. Zijn voorganger
bleef zich als gepensioneerde immers intensief met de
archeologie bemoeien. Aanvankelijk richtte Waterbolk
zich dan ook sterk op de natuurwetenschappelijke kant
van de archeologie; naast zijn werk in de archeobotanie
volgde hij scherp de ontwikkelingen van de 14C-methode.
De archeologie kon de natuurkundig te dateren
monsters leveren, waarbij de archeologische context kon
bijdragen aan de interpretatie van de datering.
Waterbolk was in staat zijn instituut sterk uit te bouwen
door steeds meer medewerkers aan te stellen. Hierdoor
kregen specialisten een kans. Er kwam een afdeling
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archeobotanie onder leiding van Wim van Zeist,
archeozoölogie onder leiding van Anneke Clason,
diverse tijdperkspecialisten en in samenwerking met
de drie grote musea provinciaal archeologen voor
Drenthe, Friesland en Groningen. Daarnaast bleef
het Instituut ook buiten Nederland onderzoek doen,
vooral in de gebieden waar de akkerbouw en de
veeteelt ontstonden. De tijd van zijn voorganger, die
in zijn eentje het instituut was en op alle terreinen
van de archeologie meespeelde, was voorbij.
Bij het archeologisch onderzoek in Noord-Nederland
kwam de focus sterk op Drenthe te liggen waar
ontginningen en later dorpsuitbreidingen veel
mogelijkheden boden. In dit nederzettingsonderzoek
kon Waterbolk zich uitleven op het puzzelen met
paalgaten. Zo werden complete nederzettingen
gereconstrueerd. Hij ontwierp typo-chronologieën
van huisplattegronden, een baanbrekend werk
waarmee Waterbolk internationaal indruk maakte.
Waterbolk bleef zijn hele leven lang ook bioloog.
Enthousiast werkte hij mee aan het boekje Terpen,
mens en milieu. Waterbolk was een van de eerste
archeologen die geïnteresseerd waren in de
archeologie van het cultuurlandschap. Op dit punt
wees hij de natuurbeschermers op het belang van
de antropogene kant van de natuur, dat wat wij in
Nederland natuur noemen, grotendeels door de
mens is gevormd. Zijn studie naar de continuïteit
van prehistorische bewoning tot en met de
middeleeuwse buurtschappen is van grote invloed
geweest. Als hoogleraar-directeur onderhield hij
een groot internationaal netwerk. Hij was lid van
de Koninklijke Academie van Wetenschappen.
Waterbolk was een productief wetenschapper. Zijn
eerste publicatie op twintigjarige leeftijd in het
mededelingenblad De Kale Jonker van district 1 van
de NJN werd gevolgd door honderden publicaties in
binnen- en buitenland met als laatste, in 2019, zijn
autobiografie.
In de jaren vijftig was de aantasting van wierden
en terpen door de commerciële terpafgravingen
tot stilstand gekomen. Hierdoor was de noodzaak
van het terpenonderzoek kleiner was geworden.
Aan Van Giffens gedram op dit punt gaf Waterbolk
schoorvoetend gevolg met de opgraving Tritsum.
Waterbolk stimuleerde verder de herinterpretatie
door Praamstra van de plattegronden van
Ezinge. Daarna volgden vanuit zijn instituut nog
belangrijke noodopgravingen zoals Middelstum
Boerdamsterweg, Foudgum, Heveskesklooster en
in de stadsterpen van Leeuwarden. De uitwerking
daarvan liet hij aan zijn medewerkers over.
Waterbolk eigen inbreng vormde de relatie
van Drenthe met het kustgebied waarbij hij de
vroege terpbewoners neerzette als geëmigreerde
Drenten, voorafgegaan door de mogelijkheid
om vanuit Drenthe met kuddes de vruchtbare
kwelders als seizoensbeweiding te benutten. Deze

zogenaamde transhumance laat echter nagenoeg geen
archeologische sporen na zodat bewijzen ontbraken.
Een bijzondere publicatie vormde de herinterpretatie
van de paalgaten in Van Giffens opgraving De
Wierhuizen in 1916-17. Van Giffen begon met deze
opgraving zijn archeologisch onderzoek en begreep
van de paalgaten feitelijk niks. Na een lange carrière
in de Drentse huisplattegronden lukte het Waterbolk
in 2001 de paalgaten van De Wierhuizen te duiden. De
cirkel was hiermee rond. Voor een goed begrip van het
wierdenland was, zoals Van Giffen in 1917 al betoogde
toen hij hunebedden wilde opgraven, kennis van
Drenthe inderdaad onmisbaar.
De terpenvereniging herdenkt Tjalling Waterbolk
als een invloedrijk archeoloog onder wiens leiding
zijn instituut uitgebouwd werd tot een belangrijke

instelling waar het onderzoek van de wierden voortgang
boekte op de terreinen van de botanie, zoölogie en 14C
dateringen. Waterbolk heeft, energiek voortbouwend
op het fundament van Van Giffen, een grote eigen
bijdrage geleverd aan de goede naam van de NoordNederlandse archeologie in Europa. Hij inspireerde tot
op hoge leeftijd generaties archeologen, historischgeografen en biologen. Naast dit alles was Waterbolk
ook man, vader en grootvader. Zijn naasten hebben net
als de archeologie hem lang bij zich gehad. Voor hen is
het heengaan van deze bijzondere man stellig een groot
verlies. Dat vele goede herinneringen hun tot troost
mogen zijn.
Egge Knol, voorzitter Vereniging voor Terpenonderzoek

____________________________

Piet Kooi 1943 - 2020
Op 13 september 2020 overleed dr. Pieter Barteld
Kooi, van 1976 tot 2008 archeoloog aan het Groninger
Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit
Groningen. Hij was van 1973-1996 bestuurslid van de
Vereniging voor Terpenonderzoek, daarbij van 19811987 secretaris.

Piet Kooi in zijn werkkamer op het GIA, kort voor
zijn pensionering. Foto: Pepijn van den Broeke.

Piet Kooi is, zoals in Groningen destijds gebruikelijk,
via de biologie in de archeologie gekomen. Hij was
geboren in Middelstum, zoals duidelijk blijkt uit het
motto van zijn proefschrift (1979): En kiek ik om dan
zai ik Middelsom. Dat proefschrift ging over Drentse
urnenvelden en in weerwil van zijn motto, maar in lijn

met de focus van het Biologisch-Archeologisch Instituut
destijds was hij vooral werkzaam met opgravingen in
Drenthe, waaronder het belangwekkende Peelo. Het
Noord-Nederlandse landschap had echter zeker zijn
belangstelling. Als schooljongen jaarlijks met zijn ouders
op vakantie op Rottumeroog verzamelde hij al scherven,
die hij veel later pas publiceerde: een belangrijke bijdrage
aan de kennis van de archeologie van dat minder bekende
deel van de wadden. Als student publiceerde hij reeds in
1967 over een kralensnoer uit Toornwerd en werkte hij
mee aan een boekje over Middelstum in oude ansichten
(1972). Kooi schreef voor meerdere boerderijenboeken
een overzichtsartikel over de archeologie (Loppersum,
Middelstum, Bierum, Appingedam, Halfamt) en was
betrokken bij opgravingen zoals De Weer bij Stedum,
Heveskes, Bedum, Tolweg-Zuid, Englum en Wierum, een
grafveld bij Lellens, kerken van Bedum, Hornhuizen en
Oldekerk, alsmede borgen in Middelstum en Ulrum.
De geschiedenis van het terpenonderzoek had zijn
belangstelling, tenslotte publiceerde zijn oudoom Elema
het eerste terpprofiel in 1907. Samen met zijn vrouw
en collega Kirsten van der Ploeg zorgde hij voor de
conservering van de glasplaatnegatieven van het GIA.
Hierover schreven zij de twee prachtig geïllustreerde
boeken Groningen op glas (2003) en Ezinge ijkpunt in de
archeologie (2014).
Piet Kooi, een grote en karakteristieke man, heeft
decennialang in Drenthe en Groningen zijn bijdrage aan
de archeologie geleverd. De Terpenvereniging gedenkt
hem en zijn werk met dankbaarheid en wenst zijn
nabestaanden troost en sterkte toe.
Egge Knol, voorzitter Vereniging voor Terpenonderzoek
P. Kooi, 2007: Oudheidkundige vondsten van Rottumeroog. Stad & Lande 16(1), 3-11.
P.B. Kooi, 1994: Twee pioniers in de archeologie. Stad &
Lande 3(4), 208.
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In Memoriam Arjen Draaisma
Tijdens archeologisch onderzoek gemotiveerd, observerend, relativerend en vriendelijk in de omgang met anderen. Zo zou ik Arjen Draaisma willen omschrijven.
Het was een schok, toen op 21 november j.l. één van zijn
dochters ons belde met de mededeling, dat hun vader
daags ervoor aan de gevolgen van een Covid-19 besmetting was overleden. Immers, enkele weken eerder belde
hij nog met de vraag hoe het met ons ging. Want het was
alweer een paar maanden geleden dat we bij hem en zijn
vrouw Jetske op bezoek waren geweest.
Arjen Draaisma werd op 8 juli 1933 in een katholiek gezin
in Groningen geboren. Zijn vader was politieagent. De
Tweede Wereldoorlog verliep rustig voor het gezin. Pas in
de laatste weken kwam de realiteit van de oorlog dichtbij. De gevechten rond het centrum van de stad waren
verwoestend. Nadat deze voorbij waren, ging Arjen er met
vriendjes een kijkje nemen. De aanblik van de puinhopen
en nog meer dat van een dode soldaat zouden bij hem
een onuitwisbare indruk achterlaten.
Enkele jaren later verhuisde het gezin naar Friesland.
Daar ontmoette Arjen Jetske Pultrum, met wie hij in 1956
trouwde. Heerenveen werd de woonplaats, waar hij beheerder werd van de Rooms-Katholieke begraafplaats aan
de Rottumerweg. Daarnaast kreeg hij een baan als postbode bij de PTT. Toen begin jaren ’60 nabij het kerkhof een
nieuw woongebied werd ontwikkeld kocht het gezin één
van de woningen. Ze bleven hier altijd wonen. Er werden
vier dochters en drie zonen geboren.
Alhoewel Groninger van komaf, ontpopte hij zich tot voorvechter van de Friese taal, wat zich uitte in een raadslidmaatschap voor de FNP in de gemeenteraad van Heerenveen van 1974 tot 1982.
Zijn reeds vroeg aanwezige belangstelling voor de archeologie leidde tot aansluiting bij een in de jaren ’60 en ’70
actieve Friese vereniging van amateurarcheologen. Zo was
hij in 1972 één van de deelnemers aan een onderzoek van
de Groningse archeoloog Ray Newell van een mesolitische vindplaats bij het riviertje de Tjonger. De interesse in
archeologie uitte zich in de jaren ’80 verder in een lidmaatschap van het Argeologysk Wurkferbân van de Fryske
Akademy. Bij het ‘wurkferbân’ maakte Arjen in 1991 kennis met Jan Haagsma uit Jutryp. Met hem zou een vriendschappelijke band ontstaan.
Jan Haagsma overleed eerder dit jaar in een zorgcentrum
in Sneek. Haagsma werd in 1925 in het tweelingdorp Hommerts/Jutryp geboren. Daar zou hij na de dood van zijn
ouders de rest van zijn leven alleen blijven wonen. Naast
zijn dagelijks werk bij een metaalbedrijf was hij o.a. actief
bij de plaatselijke voetbalclub en koster van de hervormde
kerk in Hommerts.
Draaisma en Haagsma namen vanaf 1991 deel aan zeer
veel opgravingen. Een klein aantal zou ik willen noemen.
Om te beginnen het uitgebreide onderzoek in de Tjitsmaterp bij Wijnaldum. Waar Haagsma maar liefst 235(!)
dagen aanwezig was.
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Arjen Draaisma, Oosterbeintum 2011
In 1996 leverde het onderzoek van het in 1522 in opdracht van keizer Karel de Vijfde gebouwde blokhuis in
Stavoren veel informatie op. Interessant vonden zij het
onderzoek in 1997 van een vroeg-Romeinse vindplaats
in Winsum (Frl). Ze groeven daar onder meer op zorgvuldige wijze een compleet bewaard gebleven emmer
van taxushout uit.
Opzienbarend was in 1998 een voor Europese
begrippen grote leervondst uit de 13e eeuw in een
bouwput voor een nieuw gebouw van de Rabobank in
Sneek. De vondst vulde maar liefst 750 vuilniszakken.
Het was de beide mannen soms iets teveel van het
goede, maar toch.
Na overleg met RAAP, de provinciaal archeoloog,
gemeenten en particulieren begon het ‘wurkferbân’ in
2000 met veldverkenningen in Gaasterland. De reden
was het teveel aan ‘witte’ vlekken in dit gebied. Een
paar jaar later maakte de Mkz-crisis helaas een einde
aan dit project.
In 2003 mocht het ‘wurkferbân’ in Bantega een vroegmesolitische vindplaats opgraven. Uiteindelijk waren
er veertien maanden nodig om de plek te onderzoeken. Dit leverde ruim twintigduizend artefacten op.
Tenslotte hielp Arjen Draaisma in december 2004 mee
bij een opgraving van een bisschoppelijk hof bij Kalteren in Drenthe. Tijdens een middagpauze zag hij een
‘vreemd’ persoon op het terrein lopen. Arjen benaderde hem met de vraag wat hij er te zoeken had. Het
bleek de provinciaal archeoloog van Drenthe te zijn.

In 2005 werden beide mannen voorgedragen voor de
“Grote prijs van de Nederlandse Amateur-Archeologie”. Hoewel ze als derde eindigden waren ze apetrots.
Daarna bleven zij nog een aantal jaren deelnemen
aan een aantal kleine projecten en de begeleiding bij
kerkrestauraties. Pas in 2017 stopte Draaisma met het

determineren van gevonden munten.
Met het heengaan van Arjen Draaisma, maar ook van
Jan Haagsma, heeft het ‘wurkferbân’ en de archeologie
van Friesland in het bijzonder, twee zeer actieve leden
verloren.

Hendrik de Jong
____________________________

Nieuwe publicatie Wijnaldum

Naar aanleiding van de vondst van een grote gouden, met
almandijn ingelegde mantelspeld van koninklijke allure werd
tussen 1991 en 1993 een grote opgraving uitgevoerd op de
Friese terp Wijnaldum-Tjitsma. De opgraving leverde geen
koninklijke residentie op, maar wel een schat aan informatie over
de bewoning in de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen.
Het eerste deel van het opgravingsverslag verscheen in 1999.
Een twee deel is verschenen in november 2020. In dit nieuwe
boek staat het handgemaakte aardewerk en het geïmporteerde
aardewerk uit de vroege middeleeuwen centraal. Het boek
bevat een uitgebreid inleidend hoofdstuk over de opgravingen,
uitvoerige beschrijvingen van het aardewerk zelf, een verslag
van recent surveyonderzoek op de terp, en een synthese waarin
conclusies worden getrokken over de bewoningsgeschiedenis van
Wijnaldum en over de politieke betekenis van deze nederzetting
in de vroege middeleeuwen. Bijdragen zijn van de hand van
Danny Gerrets, Angelique Kaspers, Jan de Koning, Gilles de
Langen, Annet Nieuwhof en Ernst Taayke.
Annet Nieuwhof (redactie), 2020: The Excavations at Wijnaldum.
Volume 2: Handmade and Wheel-thrown Pottery of the first
Millennium AD.
University of Groningen / Groningen Institute of Archaeology &
Barkhuis Publishing, Groningen. ISBN 9789493194106. Full colour, harde kaft, 276 p., €44,95
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Leden van de vereniging kunnen onderstaande publicaties met korting aanschaffen. Niet-leden kunnen de publicaties
ook bestellen, maar betalen iets meer.
Jaarverslagen
- Jaarverslag 2, 1917-1918, met Van Giffen’s verslag over de opgraving in Wierhuizen. Prijs voor leden 4 euro; voor
niet leden 5 euro.
- Jaarverslag 3-4, 1919-1920, Van Giffen: verslag over de opgraving het het Karolingische grafveld te Godlinze. Prijs
voor leden 10 euro; voor niet leden 15 euro.
- Jaarverslag 25-28, 1941-1944, 3 delen (met platen), o.a Valkenburg (Zuid-Holland) en een artikel van Glasbergen
over terra sigillata in Groningen. Prijs voor leden 10 euro; voor niet-leden 15 euro.
- Jaarverslag 29-32, 1945-1948, 2 delen (met platen), over ‘inheemse en Romeinse terpen’: Ezinge, Utrecht, Valkenburg (Zuid-Holland) en Vechten. Prijs voor leden 10 euro; voor niet-leden 14 euro.
- Jaarverslag 33-37, 1949-1953, 3 delen (met platen), o.a. over Valkenburg (Zuid-Holland) en Deinum. Prijs voor
leden 10 euro; voor niet-leden 15 euro.
- Jaarverslag 51, 1969, 50 jaar terpenonderzoek. Prijs voor leden 4 euro; voor niet leden 5 euro.
- Jaarverslag 66-72, 1982-1988, o.a. een artikel van De Langen en Waterbolk over Ezinge, verder Leeuwarden en
Kimswerd. Prijs voor leden 10 euro, voor niet-leden 14 euro.
- Jaarverslag 73-74, 1989-1990, themanummer over het grafveld Oosterbeintum. Prijs voor leden 10 euro; voor nietleden 14 euro.
- Jaarverslag 75, 1991, 75 jaar terpenonderzoek; diverse artikelen. Prijs voor leden 10 euro; voor niet-leden 14 euro.
- Jaarverslag 76-82, 1992-1998, o.a. artikel van Bazelmans over het laat-Romeinse bewoningshiaat en van Heinze
over vondsten op het Ostfriesische Watt. Prijs voor leden 10 euro; voor niet-leden 14 euro.
- Jaarverslag 83-90, 1999-2006, o.a. artikelen over Hoxwier bij Mantgum, kokkels en vroeg-middeleeuwse grafvelden. Prijs voor leden 10 euro; voor niet-leden 14 euro.
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- Jaarverslag 91, 2007, themanummer over de opgraving in wierde Englum. Prijs voor leden 13,50 euro; voor nietleden 17 euro.
- Jaarverslag 92, 2008, themanummer over de wierde Dorkwerd. Prijs voor leden 13 euro; voor niet leden 19,50
euro.
- Jaarverslag 93, 2010, o.a. artikelen over het gebruik van zoden en over het begin van het wierdenonderzoek. Prijs
voor leden 11 euro; voor niet-leden 15 euro.
- Jaarverslag 94, 2011, over ijzertijdkralen. Prijs voor leden 6,50 euro; voor niet-leden 9,50 euro.
- Jaarverslag 96, 2014, themanummer: En dan in hun geheel. De vondsten uit de opgravingen in de wierde Ezinge.
Prijs voor leden 16 euro; voor niet-leden 25 euro.
- Jaarverslag 97, 2015, themanummer: Graven aan de voet van de Achlumer dorpsterp. Archeologische sporen
rondom een terpnederzetting. Prijs voor leden 16 euro; voor niet-leden 25 euro.
- Jaarverslag 99, 2018, Fragmenten uit de rijke wereld van de archeologie, 25 artikelen over de archeologie, aangeboden aan Ernst Taayke. Prijs voor leden: 16 euro; voor niet-leden: 25 euro.
- Jaarverslag 100, 2018, De geschiedenis van terpen- en wierdenland. Een verhaal in ontwikkeling. Prijs voor leden:
16 euro; voor niet-leden: 25 euro.
- Jaarverslag 101, 2019, De hoogste terp van Friesland. Nieuw en oud onderzoek in Hogebeintum. Prijs voor leden:
13,50; voor niet-leden: 20 euro.
						
Andere publicaties:
- M. Miedema, 2000. West-Fivelingo 600 v.Chr.-1900 n.Chr. Archeologische kartering en beschrijving van 2500 jaar
bewoning in Midden-Groningen. Overdruk van een artikel uit Palaeohistoria 41/42: 237-443. Losbladig. Prijs voor
leden 5 euro; voor niet-leden 7 euro.
- A. Nieuwhof (red.), 2006. De Wierde Wierum (Provincie Groningen), een archeologisch steilkantonderzoek. Prijs €10
voor leden, €15 voor niet-leden.
- D.A. Gerrets, 2010: Op de grens van land en water. Dynamiek van landschap en samenleving in Frisia gedurende de Romeinse tijd en de Volksverhuizingstijd. Groningen Archaeological Studies 13.
249 pagina’s, zwart-wit met enkele kleurenpagina’s; met CD-Rom.
Prijs voor leden: 16 euro; winkelprijs €29,95 (www.barkhuis.nl).
- A. Nieuwhof, 2015: Eight human skulls in a dung heap and more. Ritual practice in the terp region of the northern
Netherlands, 600 BC – AD 300. Groningen Archaeological Studies 29. 448 pagina’s, zwartwit geïllustreerd, hardcover.
Prijs voor leden 20 euro; winkelprijs € 29,95 (www.barkhuis.nl).
Zolang de voorraad strekt.
Verzendkosten zijn voor rekening van de koper.
Te bestellen bij de secretaris: terpenvereniging@gmail.com.
Of per post: p/a GIA, Poststraat 6, 9712 ER Groningen.
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