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Provincie Fryslân wil terpen opkopen
De provincie Fryslân wil terpen opkopen om
de archeologische waarden te beschermen
tegen de aantastingen ten gevolge van de
akkerbouwactiviteiten. Dat blijkt uit de
nieuwe Nota Erfgoed 2010-2013, die medio
november is verschenen. Journalist Erik
Betten beschrijft het project dat wordt opgezet
om de sluipende aantasting van de terpen af te
remmen.
Fryslân beroemt zich op de stoere voorouders die
zich al voor het begin van de jaartelling op de
kwelders vestigden, en daar hun terpen opwierpen
om huis en have tegen de elementen te
beschermen. ‘Op de klei’ is het terpdorp nog altijd
een vertrouwd gezicht.
Maar de trots op de geschiedenis heeft zich
eigenlijk nooit vertaald in een zorgvuldig beheer
van de kunstmatige heuvels in het landschap.
De afgelopen anderhalve eeuw laat zich eerder
lezen als een geschiedenis van destructie van deze
historische schatkamers. In de tweede helft van de
negentiende eeuw werden veel terpen afgegraven
omdat de vruchtbare aarde goede handelswaar
vormde. Kostbare objecten werden soms nog
gered, maar van een analyse van de vroegere
bewoning kon geen sprake zijn. De afgravingen
gingen tot ver in de twintigste eeuw door.
Na de Tweede Wereldoorlog groeide het besef dat
de terpen unieke archeologische locaties zijn van
internationaal belang. Toch ging ondertussen op
een minder zichtbare wijze de aantasting van de
terpen verder. Bij de ruilverkaveling verdwenen
terpsloten en was het voor de boer eenvoudiger
om het hoogteverschil wat af te vlakken. In de
dorpen op de terpen richtte bebouwing ongemerkt
grote schade aan in het bodemarchief.
Ook tegenwoordig is er nog genoeg aan te merken
op het beheer. Deskundigen wijzen op de
aantoonbare schade die agrarisch gebruik van
terpen aanricht. Aanpassing van het waterpeil kan
tot verdroging leiden, wat voor veel kwetsbare
resten - hout of textiel - funest is. Bij het ploegen
van akkers op terpen wordt jaarlijks een laagje van
de geschiedenis afgeschraapt. Dat de meeste

terpen als archeologisch monument zijn
aangewezen, verandert daar niets aan.
,,De wettelijke bescherming die we hebben voor
archeologische objecten, werkt eigenlijk niet voor
de terpen”, zegt provinciaal archeoloog Gilles de
Langen daarover. ,,De basis voor het beleid is het
Verdrag van Malta, en dat houdt in: iets
ongemoeid laten tot er gebouwd moet worden, en
dan de verstoorder laten betalen voor
archeologisch onderzoek. Maar de terpen liggen
juist vooral in heel rustig gebied waar zulke
ontwikkelingen niet plaatsvinden.” Volgens de
normen van het huidige landelijke beleid worden
de terpen dus niet bedreigd, maar uit bovenstaande
blijkt wel dat die conclusie niet terecht is. Reden
voor de provincie iets te doen tegen de sluipende
aantasting van de terpen.
Het valt de boer niet kwalijk te nemen dat hij zijn
werk doet, vindt De Langen. ,,Het uitgangspunt
van het proefproject dat we de komende vier jaar
gaan doen, is dan ook de vrijwilligheid van de
deelnemers.” Tegelijk krijgt De Langen nu ook
waar het tot dusver aan schortte: geld om
deelnemende boeren mee te compenseren. ,,Je
kunt wel van alles vragen van agrariërs, maar dan
moet je ook met iets over de brug komen.”

Ploegende boer op de terp Hatzum bij Dronrijp in het voorjaar
van 2009. Later dit jaar werd parallel aan de weg over deze
terp een vrij liggend fietspad aangelegd zonder ook maar enige
archeologische begeleiding.
Foto: Gerhard Bakker
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Medio februari 2010 besluiten Provinciale Staten
van Fryslân over de Erfgoednota voor de komende
vier jaar, waarvan het Terpenproject deel
uitmaakt. Omdat de terpen ook een bijzondere
vermelding hebben gekregen in het coalitieakkoord, valt aan te nemen dat de Staten geen roet
in het eten zullen gooien.
Historische stap
De Langen wil daar niet op vooruitlopen, maar
kan wel zeggen dat een Terpenproject ook in
historisch perspectief een belangrijke stap
voorwaarts betekent. ,,Na de Tweede Wereldoorlog is al veel gebeurd door terpen niet langer af
te graven en tot monumenten te maken. Maar toen
wist men niet dat ook nietsdoen schade aanricht.
Een terp blijft een kunstmatige heuvel, en ook
zonder activiteiten zal die altijd wat inzakken en
uitvloeien. De provincie Fryslân gaat nu kijken
hoe we zo’n proces kunnen stoppen en bepaalde
dingen misschien ook weer kunnen omkeren of
terugbrengen. Dat is heel bijzonder.”
De eerste stap in het project is het inventariseren
en waarderen van terpen. ,,De ene terp is de
andere niet. Voor we kunnen zeggen welke terp
we willen beschermen, moeten we een goed
overzicht hebben. Daarmee beginnen we niet op
nul, want de provincie is hier al sinds 1992 mee
bezig. Dat loopt nog steeds, ook omdat we nieuwe
terpen blijven vinden. Ook moeten we nog veel
afwegingen maken op basis van wat we hebben.
De ene terp is bijvoorbeeld al heel vroeg bewoond
geweest, maar ook weer vrij snel verlaten. Een
andere terp kan juist vrij laat zijn gevormd, maar
weer andere bijzondere eigenschappen hebben.”
Ook het omringende landschap speelt een rol bij
de waardering.
Een andere factor is de bedreiging. ,,We zouden
kunnen kiezen voor alleen die terpen waar nu
geploegd wordt, omdat daar sprake is van acute
bedreiging. Maar ook dat is een afweging die we
nog moeten maken.”
Zo ontstaat als het ware een verlanglijstje van
terpen die beschermd en eventueel onder handen
genomen zouden moeten worden. Vervolgens is
de vraag of de betrokken eigenaren bereid zijn om
mee te werken. ,,De haalbaarheid is de grote
vraag”, zegt De Langen daarover. ,,Voor
sommige terpen is het genoeg om een andere teelt
toe te passen of over te schakelen op
grasbedekking. In die gevallen zou een agrariër
gecompenseerd worden voor de extra
inspanningen of het verlies aan inkomsten dat
daarmee gepaard gaat.”
In extremere gevallen kan de gewenste aanpak een
heel perceel onrendabel maken. ,,Bijvoorbeeld als

we een gedempte terpsloot weer willen uitgraven
om verdere uitzakking tegen te gaan. Dan kan het
zijn dat we de terp willen over kopen.” Ook dat
zal op basis van vrijwilligheid van de verkoper
moeten gebeuren.
In de Erfgoednota is sprake van de aankoop van
gemiddeld twee terpen per jaar met een omvang
van ongeveer een hectare. Of vanaf volgend jaar
die regelmaat wordt gehaald, durft De Langen niet
te zeggen. ,,We gaan dit vier jaar proberen, ook
om in samenwerking met de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed beter in beeld te krijgen hoe
ernstig de situatie nu precies is, en wat we eraan
kunnen doen. Wellicht raakt het rijk er dan ook
van overtuigd dat de terpen een aparte aanpak
verdienen. Het zou een heel mooi resultaat zijn als
we met dit project iets in gang zetten in die
richting.”
Geen gekke optie
Terpen kopen is volgens De Langen in elk geval
geen gekke optie. ,,Als je kiest voor
beheersafspraken met eigenaren - die lopen zes
jaar - dan blijf je afhankelijk van de andere partij.
Als een opvolger zegt: ik stop ermee, dan is het
geld dat je tot dat moment hebt uitgegeven,
grotendeels weggegooid. Tenslotte gaat het om
behoud tot in de verre toekomst.
De Langen hoopt dat het project bijdraagt aan een
omslag in het denken over de terpen. ,,Van onze
archieven en onze gebouwen wordt allang
geaccepteerd dat we actief moeten werken aan
behoud. Dat wordt nog niet gezegd over onze
archeologische monumenten, terwijl daarvoor
hetzelfde geldt: als je niets doet, verdwijnt het.”
Met toestemming overgenomen uit het Friesch
Dagblad van 24 november 2009.

De terp van Hogebeintum is met 8,8 meter de hoogste van
Nederland. In feite is het niet meer dan een ruïne; bij de
commerciële afgravingen is een groot deel van de terp als
modder afgevoerd naar minder vruchtbare streken.
Foto: Gerhard Bakker
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Terpen in het zonnige zuiden
Terpen en wierden bevinden zich vooral in
het Noord-Nederlandse kustgebied. Maar ze
komen ook elders in het land voor. In juni
2008 werd een terp opgegraven in de Lage
Abtswoudschepolder bij Delft. Gemeentelijk
archeoloog Steven Jongma doet verslag.
Het terrein waar verschillende proefsleuven
werden gegraven om vast te stellen of er
archeologische waarden aanwezig zijn, lag aan het
Vietnampad in de Lage Abtswoudschepolder
(afbeelding 1).
Uit bureauonderzoek bleek dat op het terrein een
boerderij heeft gestaan die in 1927 is gesloopt
(afbeelding 2).
Op basis van historisch kaartmateriaal is vast te
stellen dat op deze locatie in ieder geval vanaf de
zestiende eeuw een boerderij aanwezig moet zijn
geweest. Er waren verschillende aanwijzingen dat
de aanvang van de bewoning op deze locatie
aanzienlijk eerder moet zijn geweest. Dit is onder
andere te veronderstellen aan de hand van de
ligging van de boerderij. Deze ligt namelijk niet
aan de kade, zoals veel boerderijen in de regio
rondom Delft, maar circa 200 meter daarvan
verwijderd. Dit zou kunnen betekenen dat de
nederzetting is ontstaan vóór de aanleg van de
kade. Daarnaast kon op basis van het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN) duidelijk
worden opgemaakt dat het terrein is opgehoogd en
dat het hier hoogstwaarschijnlijk om een terp ging
(afbeelding 4).

Afbeelding 1: de omgeving van het plangebied zoals weergegeven op de kaart van Kruikius (1712). De vindplaats is
aangeduid met het toponiem “Het Slot”.

Afbeelding 2: foto uit 1927 van de boerderij die in het
plangebied heeft gestaan tot de sloop in datzelfde jaar.
Foto’s en kaartmateriaal: Steven Jongma

De verwachting was dan ook dat er bewoningssporen vanaf de elfde/twaalfde eeuw tot en met de
twintigste eeuw aanwezig zouden zijn. Gezien de
lange bewoningsperiode leek het evident dat veel
van de oudste sporen verloren waren gegaan. Dit
bleek echter niet het geval.
In het oostelijke deel van het terrein werden
voornamelijk dierbegravingen uit de jongste
bewoningsperiode aangetroffen. Uit dezelfde
periode waren ook de resten van een stenen
waterput afkomstig. Er was hier geen sprake van
ophoging. In het westelijke deel van het terrein
was echter wel duidelijk een ophoging aanwezig.
In het kleilichaam waren verschillende niveaus
waarneembaar. In het eerste ophogingspakket
waren zelfs nog enkele plaggen herkenbaar.
Op basis van de aangetroffen scherven moet de
nederzetting ongeveer rond 1100 na Christus zijn
ontstaan. Onder het kleilichaam bevond zich
gecomprimeerd veen. Aangezien dit veen zich
boven Duinkerke I klei bevond (laagpakket van
Walcheren; Gantellaag) moet het zijn ontstaan
tussen de Romeinse tijd en de aanvang van de
bewoning. Het veen was alleen aanwezig onder
het terplichaam en is bewaard gebleven omdat het
door de kleiophogingen was afgesloten van
zuurstof.
Middeleeuws veen is in de regio zeldzaam omdat
dit door oxidatie nagenoeg allemaal verloren is
gegaan.
Toen de eerste middeleeuwse ontginningen in het
gebied plaatsvonden begon het veen door actieve
ingrepen in het landschap te oxideren. Er trad
bodemdaling op, zodat men terpen opwierp.
Onder het kleipakket, in de top van het veen, is
een greppel aangetroffen wat erop kan wijzen dat
ook hier de bewoning als vlaknederzetting op het
veen is begonnen.
Opvallend is de locatiekeuze van deze eerste
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nederzettingen, aan de rand van het (hoog-)veen
gebied op de overgang naar het Romeinse kleidek.
Dit kleidek was destijds natuurlijk niet zichtbaar
omdat het onder het veen lag. Deze tendens is
goed waar te nemen wanneer de nederzettingen op
de geologische kaart worden geprojecteerd
(afbeelding 3).
Na verloop van tijd was ook het terplichaam niet
meer voldoende en legde men kades aan waarin
men het water uit de lagere delen pompte; zo
ontstonden de eerste polders. De bewoning
verschuift in die periode dan ook naar de kades.
De meeste terpen worden verlaten, afgezien van
enkele die niet ver van de kade zijn verwijderd.
De vindplaats Abtswoude 40 is daar waarschijnlijk
zo’n voorbeeld van.
De vindplaats is als behoudenswaardig gekenmerkt
en er wordt naar gestreefd deze in situ te
behouden. Bij het trekken van de proefsleuven is
echter de afsluitende kleilaag die het middeleeuwse veen beschermd verstoord. Het is mogelijk
dat door deze ingreep de vindplaats bedreigd
wordt. Uit monitoring moet blijken of dit het
geval is en de vindplaats alsnog opgegraven moet
worden.
Steven Jongma
Erfgoed Delft e.o./archeologie

Afbeelding 3: geologische ondergrond in de omgeving van het
plangebied met daarop de boerderijen die op de kaart van
Kruikius (1712) zijn waar te nemen. Er liggen vijf boerderijen
aan weerszijden van de kade. De overige nederzettingen zijn
georiënteerd op de overgang van klei naar veen.

Statutenwijziging
De aandacht van de Vereniging voor Terpenonderzoek
ging tot voor kort statutair vooral uit naar terpen en
wierden in de provincies Groningen en Friesland.
Tijdens de laatste ledenvergadering, op 13 juni 2009 in
Ezinge, zijn nieuwe statuten vastgesteld. In artikel 2
wordt het doel van de vereniging omschreven.
Artikel 2 (oud)
Het doel van de vereniging is het systematisch afgraven
van terpen en wierden, in het bijzonder in de provincies
Friesland en Groningen, en voorts in het algemeen de
bevordering van het wetenschappelijk onderzoek der
terpen en aanverwante oudheidkundige monumenten en
vindplaatsen, door onderzoekingen ter plaatse en de
uitgave van wetenschappelijke verhandelingen. De
vereniging rekent het tevens tot haar taak, op te komen
voor de bescherming van genoemde
cultuurmonumenten, waar deze met gehele of
gedeeltelijke ondergang worden bedreigd.

Afbeelding 4: weergave van het Actuele Hoogtebestand
Nederland (AHN) rondom het plangebied, weergegeven met
een witte stip. De overgang van klei naar veen is duidelijk
herkenbaar in de hoogteverschillen.

Artikel 2 (nieuw)
Het doel van de vereniging is de bevordering van het
wetenschappelijke onderzoek van terpen en wierden en
aanverwante monumenten en vindplaatsen, door het
stimuleren van onderzoek ter plaatse en door de uitgave
van wetenschappelijke publicaties. De vereniging rekent
tevens tot haar taak, op te komen voor de bescherming
van genoemde cultuurmonumenten waar deze met
gehele of gedeeltelijke ondergang worden bedreigd, en
de bekendheid van terpen en wierden en het onderzoek
daarvan te vergroten.
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Kralen uit terpen en wierden
Als onderdeel van de tentoonstelling
‘Schatkisten’ worden in Museum Wierdenland momenteel kralen van glas en natuurlijk
materiaal getoond. Deze zijn geselecteerd uit
de duizenden kralen die zich in musea en het
Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis
bevinden. W.A. van Bommel-van der Sluijs
richtte dit deel van de expositie in.
Aan de kralen is in Nederland vanouds weinig
aandacht besteed. De bekende Duitse kralenexpert
Uta von Freeden heeft onlangs tijdens een
kralensymposium gezegd dat kralen cultuurbegeleiders van de mensheid zijn. Inderdaad,
waarom waren kralen zo’n geliefd bezit?
Kralen – al dan niet versierd met ogen –
fungeerden in de eerste plaats als amulet. Zij
dienden als betaalmiddel, als kleurmiddel en
speelden een rol bij religie. Zij waren ook een
teken van rang en stand en werden gedragen om
zich te onderscheiden van andere stammen. Maar
zij dienden natuurlijk tegelijkertijd ook ter
verfraaiing van lijf en klederdracht van vrouwen.
De kraal is voor de archeologie daarom een
interessant studieobject. Daarbij gaat het vaak om
grote aantallen en dikwijls is er uit een graf niets
bewaard dan kralen. Ze zijn klein en sterk,
waardoor ze over grote afstanden verspreid zijn.

Ze zijn onderhevig aan mode. Ze vormen een
mooie vondstcategorie: sommige kralen zien er na
2000 jaar nog prachtig uit. Als met kralen dus
cultuur en handelscontacten van een volk kunnen
worden bestudeerd en er bovendien nog
vindplaatsen mee kunnen worden gedateerd, dan is
duidelijk waarom kralen ook in ons land meer
bestudering verdienen.
Ga dus kijken in de schatkisten in Wierdenland en
verwonder u over de groteske glazen kralen met
knobbels en Keltische zigzaggen en spiralen
versierd en grote bikonische blauwe en groene
kralen uit de voorromeinse tijd. Zie hoe kunstig de
zeldzame gezichtsmaskerkralen zijn gemaakt,
vermoedelijk in Alexandrië, rond het begin van de
jaartelling. ‘Faience’ meloenkralen (amuletten van
Romeinse soldaten) en Romeinse sierkralen. Bonte
kralen uit de Vroege Middeleeuwen. Tenslotte de
Amsterdamse kralen die in de zeventiende eeuw
zijn gemaakt voor kralentuintjes en de achttiendeen negentiende-eeuwse voor de ruilhandel met
andere continenten.
Het Noordelijke Archeologisch Depot in Nuis, het
Fries Museum in Leeuwarden en het Rijksmuseum
voor Oudheden in Leiden hebben bruiklenen
beschikbaar gesteld voor dit onderdeel van de
expositie ‘Schatkisten’ in Museum Wierdenland.
De tentoonstelling ‘Schatkisten’ in Museum Wierdenland in Ezinge
duurt tot en met 5 april 2010. Zie ook: www. wierdenland.nl

Hieronder: drie Friese maskerkralen.
Foto: W .A . van Bommel-van der Sluijs
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Jaarverslag over 2009
Veel goede dingen kwamen in 2009 in
tweeën, constateert secretaris Annet Nieuwhof van de Terpenvereniging. Zo is dit alweer
het tweede nummer van de Mededelingen dat
dit jaar verschijnt. Bovendien waren er twee
ledenvergaderingen en twee excursies.
Excursies
Het hoogtepunt van het verenigingsjaar was voor
velen de excursie naar het Benser Wad bij Esens
in Duitsland, op 9 mei. Onder leiding van Axel
Heinze nam een grote groep leden en aanhang deel
aan een prachtige wadwandeling langs resten van
verdwenen bewoning. Een uitgebreid verslag van
deze excursie is te vinden in het vorige nummer
van deze nieuwsbrief.
Een tweede, minder spectaculaire maar ook mooie
excursie vond plaats op 23 juni, naar de opgraving
te Achlum (foto rechtsboven). Deze opgraving,
die onder leiding stond van dr. Nicolay, maakt
deel uit van een meerjarig project waarbinnen
verschillende steilkanten in Friesland worden
opgegraven. De resultaten van deze opgravingen
zullen worden gepubliceerd in komende nummers
van de Jaarverslagen. Een volgend nummer van
de Jaarverslagen is overigens op dit moment in
voorbereiding. Het zal naar verwachting begin
volgend jaar kunnen verschijnen.
Ledenvergaderingen
De reden om twee ledenvergaderingen te
organiseren was dat de vereniging officieel niet
meer bleek te bestaan; er moesten nieuwe statuten
worden aangenomen zodat de vereniging opnieuw
kon worden ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. Een en ander vond uiteindelijk zijn
beslag op 1 september.

Egge Knol (tweede van rechts) vertelt iets over de inrichting
van het nieuwe Museum Wierdenland.
Foto: Gerhard Bakker

Johan Nicolay (links, met petje op) geeft uitleg aan de leden
van de Vereniging voor Terpenonderzoek.
Foto: Gerhard Bakker

Bovendien kon met deze nieuwe statuten de status
van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Deze
status verkreeg de vereniging op 3 november.
De beide vergaderingen die nodig waren voor
deze aanpassing stonden niet alleen in het teken
van de nieuwe statuten. De eerste vergadering
vond plaats op 14 februari in het Noordelijk
Archeologisch Depot te Nuis. De grote opkomst
maakte het noodzakelijk de vergaderruimte te
verplaatsen naar de klimaatgestuurde (dus niet al
te warme) eerste loods van het depot. Een
sfeervolle ruimte, waar wij, omringd door
uitgestald terpaardewerk en in dozen verpakte
schatten, onze vergadering konden houden.
Onder leiding van Ernst Taayke, de beheerder van
het depot, werden na afloop van de vergadering de
depotruimtes bezichtigd.
De tweede ledenvergadering werd gehouden op 13
juni in het pas geopende, vernieuwde museum
Wierdenland te Ezinge. Deze eveneens goed
bezochte ledenvergadering werd afgesloten met de
bezichtiging van het mooie museum en een
wandeling op en om de wierde (foto linksonder).
Bestuur en leden
In het afgelopen jaar moesten twee leden hun
bestuurstaak neerleggen wegens drukke
werkzaamheden: Wouter Waldus en Jan Molema.
Gelukkig werd er ook een nieuw bestuurslid
gevonden: Juke Dijkstra, die als senior-archeoloog
werkzaam is bij ADC-Archeoprojecten en veel
ervaring heeft met opgravingen in NoordNederland.
Het ledental vertoonde ook dit jaar een
verheugende stijging, van 165 naar 182. Al met al
kunnen we terugkijken op een heel goed
verenigingsjaar.
Annet Nieuwhof
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JAARREKENINGEN
Hieronder treft u jaarrekeningen over 2007 en
2008 aan, zoals die op 14 februari 2009 tijdens de
jaarvergadering in Nuis zijn vastgesteld.
Jaarrekening 2007
INKOMSTEN
Contributies 2007
Contributies voorgaande jaren
Verkoop publicaties
Begin 2008 ontvangen rentes
over 2007
TOTAAL INKOMSTEN
UITGAVEN
Kamer van Koophandel
Centraal Boekhuis
Vergaderkosten
Secretariaatskosten
Betalingsverkeer
Drukken jaarverslag
TOTAAL UITGAVEN
POSITIEF RESULTAAT
2007

€
1 362,50
265,00
462,85
1 027,13
3 117,48
21,62
62,61
23,25
114,50
0,27
2 692,40
2 914,65
202,83

Het positieve resultaat, € 202,83, is toegevoegd
aan het kapitaal. Dit bedroeg op 31 december
2007, alle rekeningen samen, € 44 470,47.
Jaarrekening 2008
INKOMSTEN
Contributies 2008
Contributies voorgaande jaren
Contributies 2009
Verkoop publicaties
In rekening gebrachte
portokosten
In 2008 ontvangen rentes
TOTAAL INKOMSTEN
UITGAVEN
Kamer van Koophandel
Centraal Boekhuis
Taalcorrectie jaarverslagen
Drukken jaarverslagen
Drukken nieuwsbrief
Diversen, waaronder
portokosten
Kosten betalingsverkeer
TOTAAL UITGAVEN
NEGATIEF RESULTAAT
2008

€
1 557,50
637,50
172,50
1 029,00
15,04
1 027,13
4 438,67
27,00
15,28
113,05
5 241,70
320,11
66,75
40,54
5 824,43
1 385,76

Het tekort van € 1 385,76 is ten laste gebracht van
het kapitaal. Dit bedroeg op 31 december 2008,
alle rekeningen samen, € 43 084,71.

VERENIGINGSWINKEL
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 10 euro; voor niet leden 15 euro.
- Jaarverslag 3/4, 1919-1920, met o.a. de opgraving in het Karolingische grafveld te Godlinze.
Prijs voor leden 10 euro; voor niet leden 15 euro.
- Jaarverslag 7/8, 1922-1924, met o.a. de
opgraving te Hatsum (Friesland). Prijs voor leden
10 euro; voor niet-leden 15 euro.
- Jaarverslag 9/10, 1924-1926, overzicht over
terpenonderzoek in voorafgaande jaren. 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.
- Jaarverslag 29-32, 1944-1948, 2 delen (met
platen), o.a. Valkenburg (Zuid-Holland). Prijs
voor leden 10 euro; niet-leden 15 euro.
- Jaarverslag 33-37, 1949-1953, 3 delen (met
platen), o.a. over Valkenburg (Zuid-Holland) en
Deinum. Prijs voor leden 10 euro.
- Jaarverslag 51, 1969, 50 jaar terpenonderzoek.
Prijs voor leden 4 euro; voor niet leden 5 euro.
- Jaarverslag 52-54, 1967-1970, Romeinse castella. 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 niet-leden 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 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 vroeg7

middeleeuwse grafvelden. Prijs voor leden 10
euro; voor niet-leden 14 euro.
- Jaarverslag 91, 2007, themanummer over de
wierde Englum. Prijs voor leden 13,50 euro; voor
niet-leden 22 euro.
- Jaarverslag 92, 2008, themanummer over de
wierde Dorkwerd. Prijs voor leden 13 euro; voor
niet leden 19,50 euro.

belasting betalen kunnen hun contributie dus
aftrekken van de inkomstenbelasting over het jaar
2009. Leden in het buitenland kunnen voor hun
contributiebetaling gebruik maken van de
volgende codes: IBAN: NL41 INGB 0001162506;
BIC INGBNL2A
Wietske Prummel

A ndere publicaties
- G.J. de Langen, 1992. Middeleeuws Friesland.
De economische ontwikkeling van het gewest
Oostergo in de vroege en volle Middeleeuwen.
Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. Prijs
voor leden 10 euro; voor niet-leden 15 euro.
- G.J. de Langen, zonder jaartal. De opgraving
Gouverneursplein-Sint Jacobsstraat 1979. Prijs
voor leden 4 euro; voor niet-leden 5 euro.
- M. Miedema, 1983. 25 eeuwen bewoning in het
terpenland ten noordwesten van Groningen. Drie
delen. Dissertatie VU Amsterdam. Prijs voor
leden 40 euro; voor niet-leden 50 euro.
- M. Miedema, 2000. West-Fivelingo 600
v.Chr.-1900 n.Chr. Archeologische kartering en
beschrijving van 2500 jaar bewoning in MiddenGroningen. Overdruk van een artikel uit
Palaeohistoria 41/42:237-443. Losbladig. Prijs
voor leden 10 euro; voor niet-leden 15 euro.
- A. Nieuwhof (red.), 2006: De wierde Wierum
(provincie
Groningen).
Een archeologisch
steilkantonderzoek. Groningen. Prijs voor leden
10 euro; voor niet-leden 15 euro.

LIDMAATSCHAP

Van enkele van deze publicaties zijn slechts enkele
exemplaren beschikbaar. Wie het eerst komt, die
het eerst maalt!
U kunt de boeken bestellen bij de secretaris,
Annet Nieuwhof, p/a GIA, Poststraat 6, 9712 ER,
Groningen. E-mail: a.nieuwhof@rug.nl. Over de
bestellingen worden portokosten berekend.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij
penningmeester Wietske Prummel of secretaris
Annet Nieuwhof.
E-mail: w.prummel@rug.nl
a.nieuwhof@rug.nl
Adres: p/a Groninger Instituut voor Archeologie
Poststraat 6
9712 ER Groningen
De contributie bedraagt 15 euro per jaar. Leden
steunen door hun bijdrage het wetenschappelijk
onderzoek van terpen en wierden. Zij ontvangen
als tegenprestatie de Jaarverslagen en de
Mededelingen van de Vereniging voor Terpenonderzoek (beide verschijnen in principe onregelmatig), en kunnen deelnemen aan excursies die
door de vereniging worden georganiseerd.

KOPIJ
Kopij en aanbevelingen voor op te nemen
rubrieken of berichten, kunnen ingezonden
worden naar de Redactie van de Mededelingen
van de Vereniging voor Terpenonderzoek, p/a
Gerhard Bakker, Hanenburg 13, 8926 KT
Leeuwarden. E-mail: ga-bakker@hetnet.nl

CONTRIBUTIEBETALING

COLOFON

Ingesloten treft u bij deze nieuwsbrief een
acceptgiro aan voor de betaling van de contributie
over 2009. Deze bedraagt 15 euro. Gaarne
spoedige betaling. Vergeet U niet het bedrag, uw
bankrekeningnummer, naam en adres in te vullen
en uw handtekening te zetten. Leden die reeds
betaald hebben, kunnen deze acceptgiro natuurlijk
terzijde leggen.
De Vereniging voor Terpenonderzoek is per 1
januari 2009 door de belastingdienst erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Leden
van de vereniging die in Nederland inkomsten-

De Mededelingen van de Vereniging voor
Terpenonderzoek verschijnen sinds 1984 op
onregelmatige tijdstippen. De redactie bestaat op
dit moment uit Gerhard Bakker en Evert Kramer.
De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt voor de
zomer van 2010. Deadline kopij: 1 juni 2010.
Vereniging voor Terpenonderzoek
Poststraat 6
9712 ER Groningen
ISSN 13813331
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