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Groningen krijgt bijzondere leerstoel terpenarcheologie
De Rijksuniversiteit Groningen krijgt een
bijzondere leerstoel terpenarcheologie. Dat
maakte directeur Daan Raemaekers van het
Groninger Instituut voor Archeologie op
vrijdag 3 december 2010 in Anjum bekend
tijdens de presentatie van het boek ` Terpbewoning in oostelijk Friesland´ . De naam van
de beoogde hoogleraar wordt in verband met
de nog lopende benoemingsprocedure nog even
geheim gehouden. Verwacht wordt dat medio
januari of februari 2011 bekend kan worden
gemaakt wie er benoemd is.
De bijzondere leerstoel terpenarcheologie wordt in
het leven geroepen door de Provincie Fryslân, in
samenwerking met het universiteitsfonds van de
Rijksuniversiteit Groningen. Het is de tweede
bijzondere leerstoel in de archeologie in korte tijd.
Per 1 september 2009 werd Henny Groenendijk al
benoemd tot bijzonder hoogleraar archeologie en
maatschappij, met als specialiteit “publieksbereik”.
Groenendijk combineert de nieuwe functie met zijn
reguliere werk als provinciaal archeoloog bij de
Provincie Groningen.
Met de aanstelling van Groenendijk (59) streven de
Rijksuniversiteit en de Provincie Groningen ernaar
een brug te slaan tussen universiteit, overheid en
burgers, volgens de principes van de „community
archaeology‟. Dit betekent dat lokale gemeenschappen zoals lokale historische verenigingen, amateurarcheologen, boeren en projectontwikkelaars
worden gehoord en betrokken bij de archeologische
agenda, aldus het persbericht van de Rijksuniversiteit van 16 september 2009 waarmee de
benoeming bekend werd gemaakt.
Dat de Rijksuniversiteit nu ook een hoogleraar
terpenarcheologie gaat benoemen, maakte de
directeur van het Groninger Instituut voor
Archeologie op vrijdag 3 december bekend tijdens
de presentatie van het laatste boek van dr. Johan
Nicolay in dorpshuis De Dobbe in Anjum. Het
eerste exemplaar van dit boek bood Raemaekers aan
gedeputeerde Jannewietske de Vries aan, en het
tweede aan wethouder Tytsje Willemsma van de
gemeente Dongeradeel. Bij de presentatie waren
zo‟n zestig genodigden aanwezig. Aanwezig waren
onder meer de provinciaal archeoloog van

Friesland, dr. Gilles de Langen, oud-provinciaal
archeoloog Gerrit Elzinga, oud-voorzitter Hendrik
de Jong van het Argeologysk Wurkferbân fan de
Fryske Akademy en de bestuursleden drs. Annet
Nieuwhof en Gerhard Bakker van de Vereniging
voor Terpenonderzoek. De Vereniging voor
Terpenonderzoek heeft de opgraving van Nicolay in
Anjum 2006 met een bijdrage mede mogelijk
gemaakt. Het leeuwendeel van de kosten werd toen
echter opgebracht door de Provincie Friesland.
Naar aanleiding van het onderzoek naar de steilkant
in Anjum heeft de Provincie Friesland besloten om
een meerjarig terpenproject op te starten, dat loopt
van 2009-2013. In het kader van dit onderzoek, dat
ook gesubsidieerd wordt door de Terpenvereniging,
onderzocht Nicolay in 2009 een steilkant in Achlum
(zie nieuwsbrief 12 van juni 2009) en dit jaar in
Jelsum, waarvan u een eerste verslag elders in deze
nieuwsbrief aantreft. In 2011 en 2012 worden nog
twee steilkanten onderzocht, waarna Nicolay in
2013 een grote synthese kan schrijven, zo maakte
hij bij de presentatie van zijn boek bekend. Het hoe
en waarom van het steilkanten-onderzoek wordt
door provinciaal archeoloog dr. Gilles de Langen
uitgelegd in het voorwoord dat hij schreef voor het
boek „Terpbewoning in oostelijk Friesland‟.
Leden van de Terpenvereniging kunnen dit boek
met korting aanschaffen (zie het inlegvel bij deze
nieuwsbrief).

Blik op de dwarssleuf die dr. Johan Nicolay in Jelsum liet
graven in het kader van het steilkantonderzoek. De sleuf staat
dwars op het ruim honderd meter lange lengteprofiel. Meer
over dit onderzoek vindt u op pagina 3 en 4 in deze
nieuwsbrief.
Foto: Gerhard Bakker
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Nieuw onderzoek
opgraving Ezinge
Er komt een nieuw onderzoek naar de
opgraving die professor Van Giffen aan het
begin van de twintigste eeuw deed in Ezinge.
Met financiële steun van de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
wordt het vondstmateriaal van toen opnieuw
bestudeerd. En, ruim tachtig jaar na dato,
eindelijk gepubliceerd. Door Annet Nieuwhof
en Gerhard Bakker.
De beroemdste opgraving in een NoordNederlandse terp of wierde is zonder twijfel het
onderzoek dat door professor Van Giffen is
uitgevoerd in de wierde van Ezinge, tussen 1923 en
1934. Deze opgraving is ook internationaal
beroemd geworden door de vele restanten van
huizen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd die er
werden aangetroffen. Daardoor werd voor het eerst
duidelijk dat huizen uit die periode geen simpele
hutten waren, maar ruime en goed gebouwde
boerderijen, met plaats voor een aanzienlijke
veestapel.
Hoewel de opgraving heel bekend is geworden, is
het vondstmateriaal nooit volledig bestudeerd.
Daardoor laten ook de verdere uitwerking en
publicatie van de opgravingsresultaten nog altijd op
zich wachten. Ezinge is daarmee één van de vele
Nederlandse opgravingen uit de twintigste eeuw die
nog „op de plank liggen‟, zoals dat heet. Om dit
reservoir aan onuitgewerkt onderzoek te verkleinen,
heeft de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek onderzoeksgeld ter
beschikking gesteld voor een beperkt aantal
kortdurende en langdurende projecten, het
zogenaamde Odysseeprogramma. Eerder werd in
Noord-Nederland al een subsidie aangevraagd en
verkregen door dr. Wietske Prummel voor het
onderzoek van het dierlijk bot uit de opgraving in
Wijnaldum (zoals te lezen stond in de vorige
nieuwsbrief). Dit jaar viel de opgraving Ezinge in
de prijzen.
Er is een subsidie toegekend voor de duur van een
jaar (startdatum 1 januari 2011), voor de uitwerking
van het vondstmateriaal van Ezinge. Het project
wordt medegefinancierd door het Groninger
Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit
Groningen, en door de Vereniging voor Terpenonderzoek. Het onderzoek zal zich richten op een
aantal belangrijke vondstcategorieën, namelijk
handgevormd aardewerk (door drs. Annet Nieuw
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hof), Romeins importaardewerk (drs. Tineke Volkers), metaal (dr. Egge Knol) en bewerkt dierlijk
bot (dr. Wietske Prummel). Aan de hand van deze
vondsten zullen grondsporen en structuren, zoals
huisplattegronden, waterputten en kuilen, kunnen
worden gedateerd en geïnterpreteerd. Dat is een
belangrijke stap naar de volledige uitwerking en
publicatie van alle onderzoeksresultaten.
In 2012 zal als afsluiting een tentoonstelling worden
georganiseerd in Museum Wierdenland in Ezinge.
Ereschuld
Het bestuur van de Vereniging voor Terpenonderzoek is blij dat het onderzoek van Ezinge nu
eindelijk naar de modernste inzichten gepubliceerd
kan worden. ,,Het is als het ware een ereschuld die
nu voldaan wordt”, zegt bestuurslid Ernst Taayke.
,,Ezinge was een vroege opgraving van Van Giffen
die mede gefinancierd werd door de Vereniging
voor Terpenonderzoek. Mede vanwege het snel
voortschrijdende inzicht dat hij in de loop van zijn
carrière opdeed, is het er helaas nooit van gekomen
om de resultaten te publiceren. In onze
Jaarverslagen 1982-1988 hebben dr. Gilles de
Langen en prof. H.T Waterbolk een samenvatting
gepubliceerd van verschillende deelonderzoeken uit
de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw.
Het is prachtig dat de hele zaak nu nog eens
opnieuw onder de loep kan worden genomen.”

De vondsten uit Ezinge staan in Nuis klaar om nader onderzocht
te worden.
Foto: Ernst Taayke/NA D

Opnieuw een prachtige
steilkant, nu te Jelsum
Na eerdere onderzoeken in Anjum (2006) en
Achlum (2009) is afgelopen zomer het honderd
meter lange en tot vier meter hoge talud van
een terprestant in het even ten noorden van
Leeuwarden gelegen Jelsum blootgelegd.
Opgravingsleider Johan Nicolay doet verslag.
De keuze voor Jelsum hing samen met haar ligging
vrijwel direct aan de Middelzee, op een oude
oeverwal die al vanaf de (late) ijzertijd bewoond
was. De opgraving vormt daarmee een belangrijke
aanvulling op de recente waarnemingen die onder
het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden zijn gedaan
en biedt de mogelijkheid het daar opgestelde
bewoningsmodel te toetsen en waar nodig aan te
passen.
Dit model gaat er vanuit dat terpen langs de oude
Middelzeekust van Oostergo als podia van
gestapelde plaggen een eerste begin kennen (in
Leeuwarden begin eerste eeuw n.Chr.), door het
aanbrengen van mestpakketten in korte tijd flink
groeien (eerste-derde eeuw n.Chr.) en, na een
vierde-eeuwse onderbreking in bewoning, door het
aanbrengen van plaggen- en afvallagen geleidelijk
aan hun huidige vorm krijgen (vanaf de vijfde
eeuw).
Interessant aan Jelsum is ook dat Evert Kramer in
1981, als medewerker van het toenmalige BAI, al
eens een sleuf haaks op het door ons onderzochte
talud heeft aangelegd en gedocumenteerd. Door
deze sleuf opnieuw te openen, kon zowel een lange
doorsnede door het centrale deel van de terp worden
onderzocht, alsook een kortere doorsnede richting
de huidige kerk – en de vermoedelijk oudste kern
van de nederzetting.

Zicht op de dwarssleuf richting het kerkhof.
Foto´ s: Gerhard Bakker

Opgravingsleider Johan Nicolay geeft tijdens de druk bezochte
open dag in de dwarssleuf uitleg over de gevonden resten van
een boerderij. De paalgaten bevinden zich pal rechts van hem,
in het hoger gelegen vlak tussen de buizen.

De opgraving is zeer voorspoedig verlopen. Al in
de eerste week kon het bovenste deel van het talud,
evenals het vlak aan de voet hiervan worden
gedocumenteerd. Hoewel de op dat moment
zichtbare sporen weinig tot de verbeelding spraken
(slechts vuile en schonere terplagen), veranderde dit
gelukkig na het verdiepen van het talud. In het
onderste deel kwamen met mest gevulde sloten en
kuilen, een eveneens met mest gevulde drenkplaats
en verschillende fasen van een akkerlaag aan het
licht.
Vooral de akkerlaag is van belang, omdat deze
direct op de natuurlijke kwelder ligt, die ten tijde
van de eerste bewoning blijkbaar hoog en droog
genoeg voor het verbouwen van gewassen was.
Welke gewassen dit waren, blijkt hopelijk binnenkort uit de analyse van bijna honderd botanische
monsters die verspreid over de opgraving zijn
genomen en momenteel door Mans Schepers
(promovendus RUG/GIA) worden uitgezocht.
Ook de dwarssleuf bleek een bijzondere verrassing
in petto te hebben. Nadat in het eerder al door
Kramer gedocumenteerde profiel prachtige
woonniveaus met paalkuilen herkenbaar waren,
bleken de onderste lagen rijk aan mest te zijn. En
het mooie van mest is dat organische resten,
waaronder hout, daarin prachtig bewaard blijven –
wat ook in Jelsum het geval was.
Nog geen tien centimeter naast de profielsleuf uit
1981, die uit veiligheidsoverwegingen met 1 meter
was verbreed, kwam een rij houten palen aan het
licht. De palen zijn aan twee structuren toe te
wijzen, waarbij een interpretatie als wandpalen van
boerderijen het meest voor de hand ligt. Hoewel
geen vlechtwerk meer aanwezig was, blijkt uit de
afwisseling van een zware paal en steeds twee of
meer dunnere palen/staken dat hiertussen
vermoedelijk twijgen waren gevlochten. De palen
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Archeoloog Evert Kramer (derde van rechts), thans verbonden
aan het Fries Museum, laat tijdens de druk bezochte open dag
enkele vondsten zien die hij in 1981 heeft opgegraven.

zijn voorzichtig uitgeprepareerd en bleken aan de
onderzijde prachtig te zijn aangepunt.
Zoals altijd bij terpenonderzoek, is ook in Jelsum
een enorme rijkdom aan vondstmateriaal
verzameld, variërend van aardewerk en dierlijk bot
tot een menselijke schedel en enkele door Johannes
Bloem (Birdaard) met de metaaldetector
aangetroffen fibulae. Het meeste materiaal is in de
Romeinse tijd te dateren (1e-3e eeuw n.Chr.).
Daarnaast is een beperkt aantal vondsten in de late
ijzertijd en de vroeg-Romeinse tijd te plaatsen,
waaronder een zogenaamde kapfibula en enkele
ogenfibulae. Tot de oudste vondsten behoort een
complete pot, die in een van de met mest gevulde
sloten was geplaatst (4e-3e eeuw v.Chr.).
Stratigrafisch lijkt het betreffende spoor echter op
zijn vroegst uit de late ijzertijd te dateren, zodat
hier een „antiek‟ stuk kan zijn gedeponeerd.
Gespdoorn
Over de periode na het ook voor Jelsum
veronderstelde bewoningshiaat zijn weinig gegevens
beschikbaar. Naast enkele versierde scherven van
„Angelsaksisch‟ aardewerk en een 5e-eeuwse smalllong brooch, zijn alleen enkele scherven van
kogelpot aan de middeleeuwen toe te wijzen.
Tijdens het schoonmaken van het metaal door Gert
van Oortmerssen (RUG/GIA) bleek een onooglijke
klomp roest een voor Friesland zeer bijzonder
object te bevatten, dat eveneens in de middeleeuwen
thuishoort: een met zilver of messing ingelegde
gespdoorn uit de 7e eeuw n.Chr.!
Hoewel het aardewerk momenteel nog door de
GIA-studenten Theun Varwijk en Marco Bakker
wordt gedetermineerd, is vooralsnog het volgende
beeld van de bewoning in Jelsum te schetsen. Net
als in Leeuwarden lijkt deze relatief laat, in de late
ijzertijd of vroeg-Romeinse tijd, te beginnen.
Hoewel de sleuf uit 1981 niet ver genoeg reikte om
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de oudste kern aan te snijden, is aan te nemen dat
ook in Jelsum een uit plaggen opgebouwd podium
aanwezig is. Dat deze gedurende de Romeinse tijd
met mestpakketten is uitgebreid en opgehoogd,
blijkt uit de vele mestrijke lagen die in het onderste
deel van het profiel zijn aangetroffen. Vervolgens
heeft vrijwel het gehele terplichaam gedurende de
eerste eeuwen na Chr. vorm gekregen door het
aanbrengen van schone en vuilere terplagen. Dat de
bewoning zich gedurende deze periode uitsluitend
op het hoogste, centrale deel van de terp
concentreerde, blijkt uit de vele paalkuilen die
alleen in de sleuf uit 1981 – in de woonniveaus
direct boven de palenrijen – zijn aangetroffen. Wat
er in de volksverhuizingstijd en de middeleeuwen
gebeurt, valt grotendeels buiten ons gezichtsveld.
Met het vergroten van de Middelzee is aan te
nemen dat de bewoning naar het oosten opschuift
(dus buiten het onderzochte talud), waar ook de
huidige huizen staan. Dit is een ontwikkeling die
niet uit Leeuwarden bekend is, maar eerder wel in
Wijnaldum (van noord naar zuid) is waargenomen.
Meerjarig project
Het uitgevoerde onderzoek vormt onderdeel van het
meerjarige Terpenproject Steilkantonderzoek
Friesland (2009-2013), dat door de Provinsje
Fryslân, de Rijksuniversiteit Groningen en de
Vereniging voor Terpenonderzoek wordt
gefinancierd. Net als de eerdere opgraving in
Achlum (2009) zal ook het onderzoek te Jelsum in
de Jaarverslagen van Terpenvereniging worden
gepubliceerd. En hierbij beperken we ons niet tot de
waarnemingen uit 2010, maar worden ook de door
Kramer verzamelde gegevens in samenhang met
elkaar gepubliceerd – waarmee aan een belangrijke
doelstelling van het terpenproject wordt voldaan:
het publiceren van nieuw én oud onderzoek!
Johan Nicolay, Groninger Instituut voor archeologie
(GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Educatief medewerkster van het Fries Museum legt tijdens de
open dag aan kinderen uit wat terpen zijn.

Zesde-eeuws voorwerp uit
A dorp roept vragen op
Bij graafwerkzaamheden aan het talud van het
Selwerderdiepje kwam ter hoogte van Adorp
een trapeziumvormig object van eikenhout aan
het licht, waarvan de functie tot op heden nog
niet bekend is. De vinder, Harm Jan
Streurman, hoopt dat iemand het herkent.
Zomer 2009 werd ter hoogte van Adorp het stroomgebied van het Selwerderdiepje door het Groninger
Landschap heringericht. Deze natuurlijke waterloop
heeft een hoge oeverwal gevormd, waar voorlangs
het huidige diepje stroomt. Direct westelijk van
Adorp is de oeverwal goed zichtbaar. Bij het opschonen van het zuidelijke talud kwam de oeverwal
bloot en was te zien hoe deze is opgebouwd. Ook
zag je allerlei sporen van ingravingen van vroegere
bewoners. Aardewerkscherven dateren de bewoning
tussen vroege en late middeleeuwen.
Tussen de ingravingen trok een kuil, gevuld met
mest, mijn bijzondere aandacht. De vroege wierdebewoners stopten vaak mest weg in kuilen, om
onduidelijk gebleven redenen. Deze kuil was recht
ingegraven in de oeverwal (door de schuinte van het
talud was niet te zien vanaf welk niveau) en de vers
aangesneden kuilinhoud stak scherp af tegen de klei
van de oeverwal. Uit de vulling stak een voorwerp
dat horizontaal lag ingebed in de mest. Het was
geen scherf maar een trapeziumvormig object van
eikenhout, ongetwijfeld een gebruiksvoorwerp,
hoewel de vorm niet direct een associatie oproept.
Het belang van het houten voorwerp inziend, heb ik
het direct onder water bewaard. Vervolgens heb ik
de mest om het object heen bemonsterd alsook wat
houtskool die ook in de mest zat en beide monsters
op het Centrum voor Isotopenonderzoek gedateerd.
De 14C ouderdom kwam uit op 1415 ± 45 jaar voor
de mest en op 1425 ± 40 jaar voor de houtskool.

Het opschoonde Selwerderdiepje.
Foto: H.J. Streurman

Het mysterieuze voorwerp uit de zesde of zevende eeuw, dat tot
nu toe niet herkend is.
Foto: H.J. Streurman

Deze dicht bij elkaar liggende dateringen geven aan
dat de mestput in korte tijd is vol geraakt. Het
houten voorwerp moet dus tegelijk met de mest in
de put zijn terecht gekomen en zal maar weinig
ouder zijn, want het object ziet er niet erg versleten
uit. Gekalibreerd (gecorrigeerd) vallen beide
dateringen in het tijdvak 560-670 na Christus.
Het resultaat is om twee redenen bijzonder: we
bezitten weinig goed gedateerde houten
gebruiksvoorwerpen uit het wierdengebied en in de
genoemde periode zijn houten objecten wel heel
schaars. Het is de tijd dat Angelen en Saksen zich
in ons gebied vestigen en Friezen in het
archeologische materiaal eventjes onzichtbaar zijn,
een nogal schemerige periode in de geschiedenis
van de kustbewoning.
De zoektocht naar de functie van het object is nog
niet ten einde. Een goede parallel is nog niet
aangedragen. De vlakke, ietwat afgesleten
onderzijde (de vermoedelijke werkkant) doet denken
aan het bijeenschrapen van materiaal, bijvoorbeeld
het uithalen van een vuur (suggestie van Ursula
Tegtmeier, Universität Köln). Het centrale gat zal
zijn bedoeld om een steel in te bevestigen, want de
randen van het gat zijn niet uitgesleten. Veel kracht
kon men met dit gereedschap overigens niet zetten,
want de jaarringen verlopen evenwijdig aan de
´ werkkant´ die daardoor gemakkelijk zou kunnen
afbreken. Mede daarom is deze bijdrage ook
bedoeld als oproep: wie weet om wat voor object
het gaat?
Harm Jan Streurman is werkzaam aan het Centrum
voor Isotopenonderzoek van de Rijksuniversiteit
Groningen. Deze bijdrage werd eerder gepubliceerd
in het Historisch Jaarboek Groningen 2010.
Reacties kunnen worden gestuurd naar de
provinciaal archeoloog van Groningen:
Henny Groenendijk, telefoon 050 - 3164291
e-mail: h.groenendijk@provinciegroningen.nl
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Opnieuw onderzoek
in Beetgumermolen
In twee campagnes heeft bureau ADC Archeo
Projecten bij Beetgumermolen in opdracht van
de provincie Fryslân onderzoek verricht aan
een twaalfde-eeuwse nederzetting aan de rand
van de voormalige Middelzee. Meest
opvallende vondsten zijn een menselijke
schedel en secundair gebruikt scheepshout. Een
eerste rapportage door Wouter Waldus.

onderzocht worden. Vermoedelijk gaat het om
hergebruikt scheepshout.
Op dit moment is het nog niet mogelijk om in veel
detail in te gaan op de resultaten van de tweede
campagne bij Beetgumermolen. De uitwerking van
de opgravingsgegevens zal binnenkort van start
gaan. Duidelijk is dat deze vindplaats een
waardevolle bijdrage levert aan de middeleeuwse
bewoningsgeschiedenis van Westergo.
W outer W aldus werkt bij ADC ArcheoProjecten.

De eerste campagne in 2004 stond voornamelijk in
het teken van bewoningsgeschiedenis in relatie tot
het veranderende landschap. Aan de hand van
profieldocumentatie is de opslibbing van de
kwelderrug langs de Middelzee nauwkeurig in beeld
gebracht en gedateerd. Een opvallende conclusie
was dat de overspoeling van de nederzetting
vermoedelijk plaatsvond nadat de Middelzee
grotendeels was bedijkt. De bewoningssporen
waren afgedekt met een dun laagje klei.
De kern van de nederzetting bestond uit de eerder
genoemde kwelderrug. Deze is omgeven door een
randsloot. Buiten deze randsloot is een
ingewikkelde stratigrafie van ophogingslagen en
overspoelingslagen aangetroffen. Enkele paalsporen
die op de rand van de kwelderrug zijn aangetroffen
wezen op de aanwezigheid van een of meerdere
gebouwen.
Huisplattegrond
Het onderzoek in 2004 bleef beperkt tot de rand van
de nederzetting. Bij nadere bestudering van de
plannen van het noordwesttangent om Leeuwarden
(van Stiens naar Marsum) bleek echter dat ook de
kern van de nederzetting verstoord zou gaan
worden. Om deze reden is in augustus 2010
opnieuw een opgravingscampagne gestart, waarbij
in een put van tien bij veertig meter het resterende
deel van de nederzetting op de kwelderwal is
onderzocht.
Het onderzoek heeft de verwachtingen die op basis
van het onderzoek in 2004 waren opgesteld
ruimschoots waargemaakt. Zo werd een
omvangrijke huisplattegrond vrijgelegd, is de
volledige randsloot van de nederzetting in kaart
gebracht en zijn diverse interessante vondsten
gedaan.
Het meest opvallend was de vondst van een
menselijke schedel in de huisplattegrond. Ook moet
de vondst van enkele sintels en klinknagels worden
genoemd. Enkele houten voorwerpen uit de diepste
vullingen van de randsloot moeten nog nader
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Een rij paalkuilen van de huisplattegrond die werd blootgelegd
in Beetgumermolen, met rechts van het fotobordje de
menselijke schedel.
Foto: Johan van Gent

De Leeuwarder Courant publiceerde 23 september
2010 een verslag over de opgraving in
Beetgumermolen, van de hand van Erwin Broers.
Hij gaat in op de vondst van de menselijke schedel
onder de twaalfde-eeuwse boerderij. Voordat
Friesland rond 750 christelijk werd, begroeven de
inwoners menselijke botten onder of naast een huis,
vermoedelijk om de zegen van de goden te vragen.
Recente vondsten in Jelsum (zie pagina 2 van deze
nieuwsbrief) en in het Oldehoofster-kerkhof te
Leeuwarden versterken die gedachte. In de twaalfde
tijd was Friesland echter al lang en breed christelijk
en stonden er her en der in de omgeving al stenen
kerkgebouwen. Wellicht hielden sommige bewoners
toen toch nog heidense gebruiken in ere?
Redactie

Op de grens van
land en water
„Op de grens van land en water. Dynamiek van
landschap en samenleving in Frisia gedurende
de Romeinse tijd en de Volksverhuizingstijd.‟
Dat is de titel van het proefschrift1 waarop
Danny Gerrets op 16 december 2010 is
gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit
Groningen. In deze persoonlijk getinte bijdrage
blikt hij terug op zijn aandeel in de uitwerking
van het grote Wijnaldum-onderzoek.
Met deze promotie komt er een (voorlopig) einde
aan een wetenschappelijke zoektocht die eigenlijk al
in 1992 begon. Toen raakte ik betrokken bij het
onderzoek van de terp Tjitsma te Wijnaldum.
Bijzondere vondsten uit de Vroege Middeleeuwen
afkomstig van deze terp wezen erop dat hier
ambachtslieden werkzaam waren die in dienst
stonden van Friese koningen. Daarmee werd het
historisch overgeleverde bestaan van een Fries
koningschap ook archeologisch aangetoond.
Van sommige van deze koningen, zoals Radbod en
Aldgisl, kennen we zelfs de naam. Verder weten
we dat het Friese koninkrijk op een zeker moment
het gehele Nederlandse en een groot deel van het
Noord-Duitse kustgebied heeft omvat. De Friezen
slaagden er geruime tijd in de machtsexpansie van
het Frankische rijk te weerstaan. En uiteindelijk
ontwikkelden de Friezen zich, weliswaar onder
Frankisch gezag, gedurende de Vroege Middeleeuwen tot de belangrijkste handelsnatie in
Noordwest-Europa.
Nieuwe vragen
Tegelijkertijd riep het onderzoek even zo vele
vragen op. Het archeologische onderzoek in de terp
Tjitsma bevestigde weliswaar dat hier sieraden zijn
vervaardigd met een koninklijke signatuur. Maar
het onderzoek leidde tegelijkertijd tot het besef hoe
weinig we eigenlijk wisten over het ontstaan van het
Friese koninkrijk.
Om daar meer licht op te laten schijnen, startte in
1996 het onderzoeksproject „De relatie tussen
landschap/landschapsgebruik en de economische/politieke machtsvorming in Groot-Friesland tussen
de derde en de negende eeuw na Chr.‟, waarvan
1 Gerrets, D.A., 2010: Op de grens van land en water.
Dynamiek van landschap en samenleving in Frisia gedurende de
Romeinse tijd en de V olksver-huizingstijd, Groningen
Archaeological Studies, Volume 13

De fibula van Wijnaldum werd in de jaren vijftig gevonden op
de terp Tjitsma bij de aanleg van drainage. Bij de grote
opgraving in 1991-1993 werd gezocht naar het graf of het
woonhuis (‘hall’) van de vroegmiddeleeuwse Friese koning.
Foto: Fries Museum

mijn promotieonderzoek deel uitmaakte. Zoals de
naam van het project aangeeft, lag het beoogde
zwaartepunt van het onderzoek in de Vroege
Middeleeuwen. Lopende het onderzoek kwam de
aandacht echter steeds verder terug in de tijd te
liggen.
Want met datzelfde onderzoek op de terp Tjitsma te
Wijnaldum werd een oude discussie weer actueel,
namelijk over de vraag of de Friezen uit de vroege
Middeleeuwen wel dezelfde mensen waren als de
Friezen die genoemd worden in geschriften uit de
Romeinse tijd. Het archeologische onderzoek op de
terp Tjitsma had immers uitgewezen dat de terp aan
het eind van de Romeinse tijd meer dan een eeuw
onbewoond is geweest. Aardewerkonderzoek van
Ernst Taayke had aangetoond2, dat dit niet alleen
gold voor de terp Tjitsma, maar dat het overgrote
deel van de Friese en in mindere mate Groninger
terpen in de vierde eeuw na Chr. onbewoond
waren. Dit was een constatering met grote
gevolgen. Want, indien de vroegmiddeleeuwse
Friezen andere mensen waren dan de Friezen van
2 Taayke, dr. E, 1996, Die einheimische Keramik der
nördlichen Niederlande, 600 v. Chr. bis 300 n. Chr.¸ Groningen
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de Romeinse tijd, waar kwamen ze dan vandaan?
En hoe zag de samenleving eruit waar zij deel van
uitmaakten?
Eenvoudige boeren
Zo richtte het onderzoek zich in eerste instantie op
de bewoning van het Friese kustgebied in de
IJzertijd en de Romeinse tijd. Voor deze periode is
dikwijls verondersteld dat het terpengebied aan de
rand van het Europese continent lag en dat de grote
maatschappelijke ontwikkelingen zich zuidelijker in
Europa voltrokken. Aanleiding voor deze
veronderstelling was de eenvoudige materiële
cultuur van de toenmalige terpenbewoners. Zo
ontstond het beeld dat de samenleving van de
terpenbewoners bestond uit kleine, geïsoleerde
locale gemeenschappen van eenvoudige boeren.
Deze eenvoudige boeren stonden onder leiding van
hoofd man wiens macht zich niet verder uitstrekte
dan locale gemeenschap.
Tijdens mijn promotieonderzoek kwam ik echter tot
een ander inzicht. Uit de geschriften van de
klassieke auteurs die schreven over onze streken
komt namelijk een ander beeld naar voren.
Wanneer de Romeinen aan het begin van de
jaartelling enkele veldtochten door het NoordNederlandse kustgebied ondernemen, komen ze ook
door het gebied waar de Friezen woonachtig zijn.
De Friezen kiezen eieren voor hun geld en gaan een
verdragsrelatie aan met de Romeinen. Weliswaar
nemen zij ten opzichte van de Romeinen een
ondergeschikte positie in, want bij het aangaan van
een dergelijke relatie moesten zij waarschijnlijk
gijzelaars afstaan en belasting betalen, maar
daarmee bleef hen erger bespaard. De Friezen
ondersteunen de Romeinen tijdens de volgende
veldtochten door logistieke hand en spandiensten te
verlenen.
Een eenvoudige relatie is het niet. Zo komen de
Friezen meerdere keren in opstand, onder andere
wanneer de Romeinen de opgelegde belastingen in
de vorm van runderhuiden verzwaren. Ook kiezen
de Friezen in 69 na Chr. de zijde van de Bataven
en andere rebellerende Germaanse volkeren,
wanneer die zich onder leiding van Julius Civilis
tijdens de Bataafse opstand proberen los te maken
uit het Romeinse rijk. Deze opstand is ternauwernood mislukt.
Toch lijken de Friezen vooral te hebben
geprofiteerd van de relatie met de Romeinen.
Gedurende meerdere eeuwen blijken Friezen deel
uit te maken van het Romeinse leger. Soms betreft
het zelfs leden die deel uitmaakten van een bereden
eenheid van de keizerlijke lijfwacht. Het lijkt
uitsluitend te gaan om ruiters. Een paard was in die
tijd een kostbaar bezit een vrijwel uitsluitend
voorbehouden aan de aristocratische bovenlaag in
8

de samenleving. Uit historische bron weten we dat
de oudste zoon de boerderij erfde, terwijl de één na
oudste zoon een paard en een wapenrusting erfde.
Daarmee voorkwam men dat de boerderij moest
worden opgedeeld, wat een groot probleem was in
een samenleving waar het boerenbedrijf vrijwel de
enige vorm van bestaan was. Door in dienst te
treden van het Romeinse leger en daar een militaire
carrière op te bouwen, gaven deze Friese
jongelingen uitdrukking aan bij belangrijke waarden
in de Germaanse wereld als roem, moed en eer.
Op Romeinse leest
Verder weten we dat de Romeinen de Friese
samenleving hebben geprobeerd meer op Romeinse
leest te schoeien onder andere door het instellen van
een ´ senaat, magistraten en het invoeren van
wetten´ . Het is bekend dat de Romeinen in
dergelijke gevallen gebruik maakten van bestaande
hiërarchische structuren. Wanneer de Friezen in 28
na Chr. in opstand komen, zien Romeinse troepen
zich in eerste instantie genoodzaakt hun toevlucht te
zoeken in de villa van een zekere Cruptorix. Niet
alleen het feit dat het honderden soldaten betreft
lijkt een aanwijzing voor de vooraanstaand positie
van deze Cruptorix, maar ook het „rix‟-suffix (rex
betekent koning in het Latijn) dat meestal is
voorbehouden aan koningen.
Tenslotte proberen Friezen in 58 na Chr. zich onder
leiding van de koningen Verritus en Malorix in het
voorland de Romeinse rijksgrens te vestigen. Deze
gedemilitariseerde zone wil de Romeinse legerleiding echter vrij houden van enige vorm van
bewoning. Daarop gaan beide op een diplomatieke
missie naar Rome om hun verzoek aan de Romeinse
keizer voor te leggen. Door hun opvallende gedrag
tijdens een voorstelling in het theater van Pompeius
trekken beide de aandacht van het aanwezige
publiek. Tijdens het toneelspel werd hun aandacht
getrokken door enige personen in buitenlandse
kleding te midden van de senatoren. Toen zij
vroegen wie dat waren, legde men hen uit dat zulke
ereplaatsen werden gegeven aan de afgezanten van
volkeren die uitmuntten door hun dapperheid in den
oorlog of door hun vriendschap voor Rome. Daarop
riepen zij uit, dat geen volk ter aarde de Friezen
overtrof in dapperheid en trouw, waarop zij de
trappen afdaalden om plaats te nemen tussen van de
senatoren. Nero verleende aan beide koningen het
Romeins burgerrecht, maar gelastte de Friezen het
grensgebied te ontruimen. Nadat de Friezen echter
bleven weigeren om zich te verwijderen, werden zij
uiteindelijk met geweld teruggedreven.
Archeologische zichtbaarheid
Terwijl uit de historische bronnen een beeld van de

Feddersen Wierde was in de tweede/derde eeuw na Chr. al een
heus dorp.

Friese samenleving naar voren komt als een
complexe samenleving die maar weinig verschilt
van andere Keltisch-Germaanse samenlevingen,
lijkt de materiële cultuur op het eerste gezicht
eenvoudig en diezelfde complexiteit te ontkennen.
Hoe kan dit nu? Waarschijnlijk moet dit verklaard
worden door de „ archeologische zichtbaarheid‟, de
mate waarin maatschappelijke verschillen worden
weerspiegeld in de materiële nalatenschap. Een van
de belangrijkste informatiebronnen voor
archeologen op dit punt is het grafbestel. We weten
echter niet hoe de Friezen met hun overleden
verwanten zijn omgegaan. Misschien dat deze
werden gecremeerd en vervolgens uitgestrooid over
zee. De enige menselijke resten van Friezen uit de
Romeinse tijd zijn bijzettingen met een „luchtje‟.
Waarschijnlijk betreft het mensen die bijvoorbeeld
uit religieuze overwegingen om het leven zijn
gebracht, zoals „de gehangene van Hatsum‟. Deze
werd aangetroffen met een leren strop om de nek.
Feddersen Wierde
Alleen door nederzettingsgegevens van de weinige
grootschalige terpopgravingen met elkaar te
vergelijken, vangen we een glimp op van de sociale
verschillen in deze hoofdzakelijk boerennederzettingen. Met name de grootschalige opgraving van
de Feddersen Wierde3 aan de monding van de
Weser in Noord-Duitsland is in dit opzicht
bijzonder informatief, juist omdat hier vrijwel de
gehele terp is opgegraven. In de tweede/derde eeuw
staan hier meer dan vijftien grote woonstalhuizen,
tien kleine bedrijven, twee grote gebouwen zonder
stal en twee zogenaamde handwerkershuizen.
Terwijl het algemene beeld voor de Romeinse tijd is
3 Haarnagel, H. 1979: Die Grabung Feddersen W ierde,
Methode, Hausbau, Siedlungs- und W irtschaftsformen sowie
Sozialstruktur, Wiesbaden (Feddersen Wierde 2)

dat boerderijen geïsoleerd of in kleine groepjes in
het landschap liggen, is op de Feddersen Wierde
sprake van een heus dorp. Verder is de
verscheidenheid van gebouwen opmerkelijk. De
handwerkershuizen tonen dat niet langer iedereen
het boerenbedrijf als belangrijkste bron van bestaan
heeft, maar dat er nu ook sprake is van
gespecialiseerde ambachtslieden. Van tenminste één
gebouw neemt men aan dat het aan hall was, een
gebouw waar vooraanstaande aristocratische leiders
hun volgelingen ontvingen en fêteerden. De
verschillende omvang van het stalgedeelte van de
boerderijen is een goede indicatie voor het verschil
in welstand, aangezien veeteelt de belangrijkste
bestaansbron was voor degenen die er een
boerenbestaan op nahielden.
Het bijzondere van de Feddersen Wierde is dat het
een heus dorp in een tijd dat het overheersende
nederzettingsbeeld is dat afzonderlijke boerenhoeven nog verspreid in het landschap liggen. In de
vierde/vijfde eeuw is het aantal boerderijen aan het
afnemen. Maar een nabij gelegen grafveldje uit
deze periode licht wel een tipje van de sluier op
over de mogelijke bewoners. Dat hier overledenen
werden begraven, betekent een breuk met het
verleden. In het grafveld bevond zich onder andere
het graf van een man met de insignes van een
Romeins officier. De overledene werd echter
begraven in een houten bootje, een begravingswijze
die typisch is voor het Scandinavische gebied. In

In het vijfde-eeuwse grafveld van Feddersen Wierde bevond
zich het graf van een man met de insignes van een Romeins
officier, met als bijgift onder meer een monumentale houten
zetel, versierd met motieven zoals die in die tijd gangbaar
waren in de Romeinse wereld.
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het graf bevonden zich een aantal bijgiften
waaronder verscheidene houten voorwerpen, zoals
een monumentale houten zetel versierd met
motieven, zoals die in die tijd gangbaar waren
gangbaar waren in de Romeinse wereld. Het
grafveldje weerspiegelt hoe de terpbewoners deel
uitmaakten van twee werelden. Men woonde
weliswaar ver van de Romeinse rijks-grens, maar
zowel in geestelijk als in materieel opzicht was het
leven diepgaand beïnvloed door de Romeinse
wereld. Tegelijkertijd bleef men vast-houden aan
tradities die gangbaar waren in de Germaanse
wereld.
Eenzelfde beeld in Ezinge
Dat de Feddersen Wierde niet op zichzelf staat,
bewijst de kleinschaliger opgraving in de terp van
Ezinge. Ondanks dat een veel kleiner deel van deze
terp werd opgegraven, komt het beeld overeen: een
grote verscheidenheid aan woonstalhuizen en het
voorkomen van handwerkershuizen. Een verschil is
dat de nederzetting op de terp van Ezinge zich
waarschijnlijk al tot een dorp had ontwikkeld in de
late IJzertijd, toen de bewoning te Feddersen
Wierde nog een aanvang moest nemen.
Mijn onderzoek van terpen in Westergo (het noordwestelijke deel van de provincie Friesland) wijst uit
dat er ook hier in de IJzertijd en de Romeinse tijd
waarschijnlijk grote dorpsterpen zijn geweest. Een
probleem is echter dat geen van deze terpen
grootschalig archeologisch is onderzocht. Op basis
van indirecte gegevens kunnen er wel enkele
kandidaten worden aangewezen. Hiertoe behoort,
naast de dorpsterpen van Tzum, Achlum, Itens,
Weidum en Wommels, ook de terp van WinsumBruggeburen die oorspronkelijk zeven meter hoog is
geweest. Het is opvallend dat deze terp tijdens de
militaire campagnes van het Romeinse leger
richting Eems, Weser en Elbe aan het begin van de
Romeinse tijd een belangrijke rol heeft gespeeld als
logistiek steunpunt4. Zoals gebruikelijk maakte het
Romeinse leger dus gebruik van de bestaande locale
infrastructuur. Enkele vondsten wijzen er op dat
deze terp, ook nadat het Romeinse leger zich had
teruggetrokken achter de Romeinse rijksgrens, een
mogelijk machtspolitiek centrum blijft.
Late Bronstijd
Het is niet onmogelijk dat de eerste bewoners zich
al in de Late Bronstijd vestigden in op de kwelders
in het Noord-Nederlandse kustgebied. De sporen
hiervan zullen echter onder de terpen liggen in het
zuiden van Westergo, waar zich in die periode de
4 Bos, J.M., M.J.L.Th. Niekus, J. Scheffer & T.B. Volkers,
1998, Opgraving in W insum-Bruggeburen: Romeinen in
Friesland!, Paleo-aktueel 9, 65-69
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eerste kwelders hadden gevormd. Aanvankelijk
vestigt men zich vooral op de oeverwallen van
prielen en kreken, maar nadat zich aan de rand van
de kwelders de eerste kwelderwallen hadden
gevormd, vestigt men zich bij voorkeur op deze
hogere en beter gedraineerde delen van het
kwelderlandschap. Tegelijkertijd blijven de eerder
gekoloniseerde delen van de kwelders bewoond en
verdicht het aantal terpnederzettingen zich.
In de loop van IJzertijd worden begint men ook de
hoogveenranden in te trekken. Een vraag die mij
bezighield, was wat mensen in deze slecht
gedraineerde, marginale landbouwgebieden te
zoeken hadden. Tijdens het archeologische
onderzoek te Hempens-Teerns ten zuiden van
Leeuwarden was al gebleken dat hier over vele
kilometers hoogveen was afgegraven. Het
afgegraven hoogveen zal ongetwijfeld gediend
hebben als brandstof voor de terpnederzettingen op
de verder boomloze kwelders. En hoewel deze
gebieden niet geschikt zijn voor akkerbouw, waren
ze wel geschikt voor extensieve zomerbeweiding.
Er zijn echter aanwijzingen dat mogelijk ook
zoutproductie een rol heeft gespeeld in de
grootschalige exploitatie van de hoogveenranden5.
Dramatische bevolkingsteruggang
In de tweede/derde eeuw na Chr. bereikt de
bevolking niet alleen in Westergo, maar in heel
West-Europa, haar maximum. Tot voor kort werd
een groeiende invloed van de zee in de LaatRomeinse tijd gezien als de belangrijkste oorzaak
voor de afnemende bevolking op terpen en in de
hoogveenranden. Een nauwkeurige bestudering van
de opgravingsgegevens waaruit dit werd afgeleid en
het eerder genoemde onderzoek te Hempens-Teerns
wees uit dat men de hoogveenranden juist in
exploitatie nam op het moment dat er al sprake was
van een toenemende invloed van de zee. Dit kon
dus niet de oorzaak zijn van de dramatische
bevolkingsteruggang in de tweede helft van de
derde en het begin van de vierde eeuw.
De alternatieve verklaring ligt waarschijnlijk in de
ontwikkelingen die zich in de in deze periode
voltrekken binnen het Romeinse rijk. Door interne
machtsstrijd desintegreert de Romeinse samenleving
en is de Romeinse blik steeds meer intern gericht.
De Romeinse rijksgrens is bij perioden slecht
bewaakt, omdat de troepen worden ingezet bij de
strijd om de keizerstroon in Rome. En ondanks dat
de economische voorspoed tanende is, zullen tal van

5 De zoutwinning in de Friese kustgebieden komt ook aan de
orde in: Nicolay, J.A.W. (red.), 2010: Terpbewoning in
oostelijk Friesland. Twee opgravingen in het voormalige
kweldergebied van Oostergo, Groningen

Germaanse volkeren en dus ook de Friezen nog
zodanig zijn aangetrokken door de hoge Romeinse
levensstandaard dat zij zich wilden vestigen binnen
de grenzen van het rijk. Eén historische
vermelding en recente archeologische vondsten in
België6 vormen een aanwijzing dat de bewoners van
het Friese en in mindere mate het Groningse
kustgebied zuidwaarts zijn getrokken om zich te
vestigen binnen de Romeinse rijksgrens in NoordGallië.
Daarmee keren we terug naar de vragen waar deze
bijdrage mee begon, namelijk de oorsprong van de
vroegmiddeleeuwse Friezen en de wortels van hun
koninkrijk. De beschikbare archeologische gegevens
lijken erop te wijzen dat nieuwe bewoners van het
Noord-Nederlandse kustgebied waarschijnlijk van
verschillende etnische achtergrond waren en
afkomstig uit het Noord-Duitse kustgebied en ZuidScandinavië. Daar had zich, mede gestimuleerd
door technische innovaties op maritiem gebied, een
maritieme cultuur ontwikkeld. Door geregeld raids
te ondernemen op onze kusten waren zij bekend met
onze kustwateren. Vanaf de vijfde eeuw zijn deze
tochten niet langer gericht op het vergaren van buit,
roem, eer en krijgsgevangenen die als slaven
kunnen worden ingezet, maar om zich permanent te
vestigen op de grotendeels verlaten, maar
vruchtbare kwelders.
Tegelijkertijd met de herkolonisatie van onze
kuststreken vindt ook migratie plaats naar de
Vlaamse kust, Noord-Gallië en Oost-Engeland.
Hoewel er weinig of geen schriftelijke overleveringen zijn over de samenlevingen waaruit deze
kolonisten afkomstig waren, doen archeologische
vondsten vermoeden dat deze tenminste even
complex (zo niet complexer) waren als de Friese
samenleving in de Romeinse tijd in het NoordNederlandse kustgebied.
Hoewel de nieuwkomers in hun denken mede
beïnvloed waren door het Romeinse gedachtegoed,ontwikkelden zij een eigen symbooltaal,
waarmee zij zich duidelijk onderscheidden van de
erfgenamen van het Romeinse cultuurgoed, de
Franken. Zij ontwikkelden de Noordzee, geholpen
door hun gemeenschappelijke culturele achtergrond,
tot één groot verkeersgebied en legden daarmee de
grondslag voor hun latere machtsontplooiing.
De Romeinen hebben waarschijnlijk grote invloed
uitgeoefend tot ver buiten de rijksgrenzen op het
leven en denken van de (Keltisch-)Germaanse
samenlevingen. Al is het alleen maar omdat

6 De zuidelijkste vindplaats van typisch Fries aardewerk is Zele
aan de Schelde. Zie: De Clercq, W. & Taayke, E, 2004:
Handgemachte Keramik in Flandern zwischen Römerzeit und
frühem Mittelalter. Das Beispiel der Funde Friesischer
Keramik in Zele (Ost-Flandern, België).

Luchtfoto van de opgraving op de terp Tjitsma in Wijnaldum in
1991.
Foto: W .H. de V ries Metz, IPP

Germanen tot in Zuid-Scandinavië in Romeinse
krijgsdienst zijn geweest.
De verschillen tussen het Romeinse rijk en de
Germaanse wereld zullen groot zijn geweest. Vanuit
ons hedendaagse perspectief voelen wij ons over het
algemeen meer verbonden met de verschriftelijkte
Romeinse wereld dan met de Germaanse wereld.
We hebben weinig affiniteit met een wereld waarin
mensen werden geofferd en waarin krijgslust, roem
eer en eerwraak belangrijke waarden waren in de
samenleving. Bovendien is de schriftelijke
informatie over deze samenlevingen zonder
uitzondering van de hand van auteurs uit de
klassieke wereld. Daarin schuilt het gevaar dat
verschillen onevenredig zwaar worden aangezet.
Dit komt tot uiting in het gebruik van aanduidingen
als „primitief‟ en „tribaal‟. Dergelijke aanduidingen
verhullen de werkelijke complexiteit van deze
samenlevingen. Veel van de instituties waarop de
Germaanse samenlevingen waren gestoeld, waren
immers al van pre-Romeinse oorsprong.
Het proefschrift van Daniël Augustinus Gerrets
wordt uitgegeven door Barkhuis & Groningen
University Library. Leden van de Terpenvereniging
kunnen het proefschrift met korting kopen (zie het
inlegvel bij deze Nieuwsbrief).
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Twee terpen in de vaart
Het tracé van de staandemastroute
Leeuwarden-Grou is in opdracht van de
provincie Fryslân archeologisch begeleid. De
flank van de terp Groot Palma is onderzocht en
er zijn waarnemingen gedaan in de al gegraven
waterweg. Tijdens deze waarnemingen zijn
twee dijkjes of lage kades waargenomen en
plaggen die behoren bij een huisterpje uit de
Romeinse IJzertijd. Een onverwachte vondst,
net als een serie vrijwel complete kogelpotten
uit een twaalfde-eeuwse waterput gelegen op
de flank van de terp Groot Palma. S. Zandboer
en J. Dijkstra doen verslag.
In opdracht van Provincie Fryslân heeft ADC
ArcheoProjecten een archeologische begeleiding
uitgevoerd voor het plangebied Wergea West
(Groot Palma). Het veldwerk is uitgevoerd van 9
februari tot en met 9 maart 2009. In verband met de
wijziging van de bestaande vaarroute zouden de
aanwezige archeologische waarden worden
vernietigd. Dit onderzoek had tot doel het materiaal
van de vindplaats veilig te stellen en de gegevens te
documenteren om daarmee informatie te behouden
die van belang is voor de kennisvorming over het
verleden.

Kogelpotten uit een twaalfde-eeuwse waterput.
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Het plangebied was onderverdeeld in twee
verschillende onderzoeksgebieden. Deelgebied 1
was de toekomstige vaart binnen het perceel
rondom Groot Palma. Hier zijn restanten van de
periferie van een terp gevonden, zoals lagen,
paalkuilen, kuilen, greppels en waterputten. De
periferie van de terp is meerdere perioden bewoond
geweest.
De oudste bewoning vindt waarschijnlijk plaats in
de Romeinse IJzertijd, maar de nadruk ligt op de
Late Middeleeuwen. Er is een enkele scherf
aardewerk en een spinklosje (of oesdop) uit de
Romeinse IJzertijd gevonden. Van de jongere
bewoning in de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd
zijn aardewerk, botmateriaal, natuursteen en metaal
gevonden. Bijzonder was de vondst van een serie,
waaronder zes vrijwel complete, kogelpotten in een
waterput die daarmee dateert in de twaalfde eeuw.
Het huisterpje uit de Romeinse IJzertijd
In het noordelijke tracé van de staandemastroute is
het talud onderzocht. De onverwachte vondst van
een ophogingslaag van plaggen noodzaakte nader
onderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. De plaggenlaag bleek deel uit te maken
van een huisterp, waarvan de oostzijde al deels
vergraven was. Het westelijke deel van de terp was
nog intact en is onderzocht. Hierbij kwam een
tweede verrassing naar boven: de vondst van een
dijkje of lage kade in twee fasen. Het dijkje en

Foto: A DC A rcheoProjecten

huisterpje zijn te dateren in de eerste en vroege
tweede eeuw na Chr.
De opeenvolging van de verschillende sporen is
goed te volgen in het bodemprofiel (zie tekening
hieronder). Uit de oudste fasen dateert het dijkje dat
het land ten noorden ervan moest beschermen tegen
het water afkomstig uit de geul die hier ten zuiden
van lag. Tijdens hevige overstromingen is een
pakket grond afgezet gedeeltelijk op het dijkje,
maar ook er achter. Daarna heeft men op dezelfde
locatie opnieuw een dijkje opgeworpen.
Zomerkades
Dergelijke dijkjes zijn de laatste twee decennia op
meerdere plaatsen in Friesland aangetroffen, zoals
in Wijnaldum, Dongjum en Peins. De dijkaanleg
wordt in verband gebracht met de aanwezigheid van
akkers op de goed ontwikkelde (lage) middenkwelder voorafgaand aan de permanente bewoning.
Gezien de natte omstandigheden in de winter in het
kweldergebied zullen de bedijkte gebieden alleen in
de zomer zijn gebruikt.
De „dijkjes‟ worden dan ook geïnterpreteerd als
zomerkades die net hoog genoeg waren om het
gewas op de akkers te beschermen. De boeren
bewerkten deze gronden vanuit hun permanente
woonplaatsen die elders lagen. Voor Wergea is
micromorfologisch onderzoek uitgevoerd aan de
lagen achter de dijk, maar de aanwezigheid van een
akker kon hier niet worden bevestigd.
Net als in Wijnaldum, Dongjum en Peins is in een

volgende fase ter hoogte van het dijkje een huisterp
of huispodium opgeworpen met behulp van
kwelderplaggen.
Bewoningssporen zoals paalkuilen van een boerderij
zijn niet aangetroffen, maar dat er bewoning
aanwezig moet zijn geweest, kunnen we
concluderen aan de hand van het afval dat is
aangetroffen in de sloot die om het podium heen
moet hebben gelopen. Dit afval bestond
voornamelijk uit scherven van handgevormde
potten, het zogenaamde terpaardewerk. Hieronder
bevonden zich zowel kookpotten als bekertjes. Een
andere vondst is een fragment van een weefgewicht.
Men heeft langere tijd op deze locatie gewoond,
getuige de aanwezigheid van een tweede terpsloot,
die door de eerste terpsloot heen gegraven is. Het
bijbehorende huispodium is echter verdwenen door
egalisatie van het terrein. Uit deze bewoningsfase is
wel een waterput gevonden die door de plaggenlaag
van het eerste huispodium is gegraven. Deze
waterput was ongeveer drie meter diep en door het
veen en de kleilaag in de ondergrond heen gegraven
tot in het zand, een watervoerende laag. De
waterput had geen bekleding.
Rapport
Van het onderzoek is een rapport verschenen:
Zandboer, S. (red.), 2010, Wergea Terp Groot
Palma. Twee terpen in de vaart. Een archeologische
begeleiding beperkte verstoring. Amersfoort (ADCRapport 2053).

Een deel van de doorsnede door de dijkjes en de huisterp uit de eerste en vroege tweede eeuw, oostprofiel. Tekening:A DCA rcheoProjecten
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Klooster Klaarkamp komt
steeds beter in beeld
De opgravingen dit najaar op het terrein van
klooster Klaarkamp, ten noorden van
Rinsumageest, bevestigen dat de cisterciënzer
monniken op die plaats een economische
sleutelrol vervulden in de Friese middeleeuwen. Het archeologische onderzoek dat de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)
uitvoerde op het terrein, heeft met name meer
inzicht gegeven in de activiteiten rond het
eigenlijke klooster. Dat vertelde archeoloog Jos
Stöver eind oktober aan meer dan tweehonderd
belangstellenden in multifunctioneel centrum
De Beijer in Rinsumageest. Door Erik Betten.
Met een aantal sleuven in de grond is zowel het
klooster zelf als het terrein ten noorden van de
Klaarkampsterweg onderzocht. Het stuk ten zuiden
van de weg is rond 1940 door professor Van Giffen
gedocumenteerd toen de terp waarop het klooster
stond vanwege de vruchtbare aarde werd afgegraven. Toen kwamen ook de indrukwekkende fundamenten van de kloosterkerk en bijgebouwen al aan
het licht.
De opgraving van dit jaar was veel bescheidener
van omvang. ,,Het was geen onderzoek om alles
over het klooster te weten te komen, maar om na te
gaan wat de kwaliteit is van wat er nog onder de
grond te vinden is”, verklaarde Stöver.
Het noordelijke stuk tussen de Klaarkampsterweg
en de Dokkumer Ie lijkt nooit bebouwd te zijn
geweest, op een stenen gebouw aan de weg na. Het
had een agrarische bestemming, maar interessant
zijn daar wel de sporen van een gracht van
ongeveer twintig meter breed, die mogelijk een
opvaart vormde vanaf de Ie naar het klooster zelf.
Naast die gracht was een bescheiden dijk aangelegd,
mogelijk om overstroming vanaf het naastgelegen
weideland te voorkomen.
Gebrandschilderd glas
De gracht kwam wellicht uit bij een kunstmatig
verhoogd plateau aan de westkant van het klooster,
waar Stöver sporen van nijverheid tegenkwam. Een
hele stapel leer, ijzerslakken, maar ook een hele
verzameling gebrandschilderd glas van verschillende maten en kleuren. ,,Dat zou een voorraad kunnen zijn om de ramen van de kerk mee te repareren.”
Zo ontstaat een beeld van een klooster met
daarnaast een druk ambachtelijk centrum, dat direct
aansluiting had op de Ie en zo op zee. Van
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Klaarkamp is bekend dat het schepen uitzond tot
aan Hamburg en Vlaanderen om handel te drijven.
De grondsporen passen prima bij die gegevens.
Het stuk waar Van Giffen in 1940 de funderingen
van de kerk aantrof, bleek wat dieper nog resten
van een vrij intensief bewoonde terp te bevatten.
,,Het wijst erop dat Klaarkamp is gebouwd op een
dorpsterp.”
Stöver kan niet zeggen of dat dorpje er nog was
toen de monniken arriveerden rond 1163, want de
bodemlaag uit die tijd is met het grootste deel van
de terp rond 1940 afgevoerd en verkocht. ,,De
aanname was al dat Klaarkamp op een bestaande
terp is gesticht. Dat wordt door deze vondsten
bevestigd”, aldus Stöver.
´ Het is nu het moment´
Net als bij de open dag van de opgraving was ook
op de informatiebijeenkomst in het dorphuis de
belangstelling bijzonder groot. De geschiedenis van
het klooster Klaarkamp spreekt velen aan. Dat
merkte ook Jori Wolf van Staatsbosbeheer, de
eigenaar van het terrein. Zij wees er in haar
bijdrage op dat er al meermalen over is gesproken
om wat meer met de weilanden te doen, maar tot
dusver zijn die plannen keer op keer op geldnood
gestrand. ,,Maar dit terrein heeft zeker mogelijkheden. Als ik zie hoeveel mensen hier op af komen,
dan is het nu eigenlijk het moment om wat te gaan
doen.” Wolf stelt dat eerst de volledige uitkomsten
van het archeologische onderzoek afgewacht moeten
worden, en dat het daarna moet gaan gebeuren.
,,Het moet een gezamenlijke aanpak zijn van alle
partijen, Maar ik kan me voorstellen dat de
stichting Claercamp daarbij het initiatief neemt.”
Stöver ziet dat ook zo. ,,Wij willen als rijksdienst
graag meedenken.”
Expositieruimte
Ton Stierhout,voorzitter van die stichting, vindt
ontwikkeling van het terrein zeker belangrijk, maar
stelt andere prioriteiten. ,,Het belangrijkste voor
ons is het opzetten van een goede expositieruimte,
hier in multifunctioneel centrum De Beijer. De
ruimte is er al. De provincie en het Fries Museum
willen meewerken. Dat is nu het eerste waar we
mee bezig gaan.”
Topstuk van die expositie moet een goede maquette
van het klooster worden, naast archeologisch
materiaal dat het Fries Museum in bruikleen kan
geven. ,,Het is de bedoeling dat de expositie
volgend jaar open kan gaan. Dit klooster verdient
een goede expositieruimte. En het vormt voor ons
een goede uitvalsbasis voor verdere projecten.”
Dit artikel verscheen eerder in het Friesch Dagblad
van 15 oktober 2010.

Een stempel uit gewei
uit de terp van Peins
Tussen het botmateriaal dat in 1999 werd
meegenomen uit de terp in Peins, deden de
archeologen dit najaar nog een bijzondere
vondst: een stempel van gewei waarmee
aardewerk is versierd. Door Thea Douma,
Wilfried Samson en Wietske Prummel (GIA).
In 1999 voerden het Groninger Instituut voor
Archeologie en het Amsterdams Archeologisch
Centrum een grote opgraving uit in de terp van
Peins. Over deze opgraving, in het bijzonder over
de aangetroffen dijkjes, zijn enige voorlopige
publicaties verschenen. Ook werden een scriptie en
een artikel gewijd aan de plantenresten gevonden bij
deze dijkjes. Een deel van het aardewerk werd
tijdens de opgraving voorlopig gedetermineerd.
Studenten van het GIA hebben het aardewerk uit
Peins opnieuw of voor het eerst onderzocht.
Bij de opgraving in 1999 werden in totaal negen
dozen dierlijk botmateriaal verzameld. Omdat de
opgraving en het archeologisch vondstmateriaal niet
volledig was uitgewerkt, was het onderzoek van het
dierlijk botmateriaal nog niet gestart. In het najaar
van 2010 is het dierlijk botmateriaal op basis van de
beschikbare aardewerkdateringen voorlopig naar
periode ingedeeld (Romeinse tijd, volksverhuizingstijd, vroegmiddeleeuws en laatmiddeleeuws). De
eerste auteur van dit stukje heeft het dierlijk
botmateriaal inmiddels onderzocht voor haar
masterscriptie, onder leiding van de derde auteur.
Tijdens het bestuderen van het botmateriaal kwam
een bijzondere vondst te voorschijn: een afgezaagde
punt van een gewei van een edelhert (Cervus
elaphus). Op de bijgesneden top van de geweipunt
is een stempel om aardewerk te decoreren
ingezaagd (fig. 1 en 2). De stempel, met
vondstnummer 7, komt uit spoor 4-1, waarvoor nog
geen datering bekend is. De stempel meet 6 bij 7
mm en bestaat uit een raster van 9 vakjes.
De tweede auteur onderzoekt voor zijn masterscriptie kogelpotaardewerk. Hij herkende het
patroon van de stempel onmiddellijk en kwam na
overleg met een aantal deskundigen (Ernst Taayke,

Fig. 1. De geweipunt uit Peins met in de top de stempel
(vondstnummer 7).
Foto’s: GIA

Fig. 2. De stempel in detail.

Wim van Es en Arnold Verhoeven) tot de conclusie
dat de stempel voor de decoratie van vroegkogelpotaardewerk moet zijn gebruikt (achtstenegende eeuw na Chr.). De geweistempel moet dus
uit deze periode dateren.
Toen rees uiteraard de vraag of zich onder het
aardewerk uit de opgraving in Peins scherven
bevinden, die versierd zijn met deze stempel.
Saskia Wennink en Michèl de Jong wezen ons op
een wandscherf met vondstnummer 113 (uit spoor
4-25), waarvoor dank. De scherf vertoont inderdaad
de indruk van een stempel. Helaas: dit bleek met
een andere stempel versierd te zijn, mogelijk met
een bronzen stempel (gezien de smalle en scherpe
richels in de afdruk) (fig. 3).
Het Fries Museum bezit zeven geweistempels.
Vooral de stempel uit Dongjum komt overeen met
die uit Peins (A. Roes, 1963, Bone and antler
objects from the Frisian terp-mounds, TjeenkWillink, Haarlem, plaat XXXIX). Nu op zoek naar
aardewerk dat met de stempel uit Peins is versierd.

Fig. 3. Het stempel in de wandscherf uit Peins, vondstnummer
113: gemaakt met een ander stempel.
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BIJEENGELEZEN
Er zijn tijden geweest dat de Terpenvereniging in
staat was om de vinger aan de pols te houden bij
vrijwel alle (of in ieder geval heel veel) opgravingen
in het terpengebied en de publicaties die daarover
verschenen. De namen van Gilles de Langen en Ernst
Taayke kunnen wat dat betreft alleen maar met groot
respect genoemd worden. Beide heren zijn inmiddels
op verantwoordelijke posities terechtgekomen, als
provinciaal archeoloog van Fryslân respectievelijk
hoofd van het Noordelijk Archeologisch Depot in
Nuis.
Als provinciaal archeoloog heeft Gilles de Langen ook
jarenlang de archeologische kroniek verzorgd. In
1827 begonnen als ‘aanwinstenlijst’ van het Fries
Genootschap transformeerde de kroniek in de loop
van de twintigste eeuw tot volwaardig onderdeel van
het jaarboek De Vrije Fries. In de kronieken vonden
de laatste decennia ook de vele vondstmeldingen van
amateurarcheologen een plek. Leden van het
Genootschap die weinig op hebben met archeologie,
hadden de laatste jaren soms wel hun vragen bij de
meer dan honderd pagina’s lange kronieken.
In de Vrije Fries nummer 88, die in 2008 verscheen,
heeft Ernst Taayke het stokje overgenomen. Op
verzoek van de redactie maakt hij een tussentijdse
balans op. Die laat hij voorafgaan door een overzicht
van relevante ontwikkelingen in de Friese
archeologie. In dat kader bespreekt hij ook de
verschillende archeologische bijdragen die de laatste
jaren in De Vrije Fries verschenen zijn. Een
verademing voor iedereen die door alle bomen van de
losse vondstmeldingen en verslagen van kleine
opgravingen het bos niet meer kon zien.
Uiteindelijk komt Taayke tot de conclusie dat het
blikveld nog verder verruimd moet worden. Van de
universiteiten valt dat volgens hem niet te verwachten,
met hun onderzoeksprogramma’s die voor langere
perioden worden vastgesteld. ,,Je zou bijna wensen
dat binnen Friesland zelf middelen worden gevonden
om een integrale herwaardering van de voorgeschiedenis op poten te zetten. (…) Een nieuwe
‘Friesland tot de elfde eeuw’, maar dan uitgebreid
met de Late Middeleeuwen, die zou moeten bestaan
uit een bundeling van visies.”
In De Vrije Fries nummer 89, die in het najaar van
2009 verscheen, staat de eerste archeologische
kroniek ‘nieuwe stijl’ van de hand van Taayke, over
de jaren 2007 en 2008. Niet echt ‘heet van de naald’
dus, maar met een degelijkheid en compleetheid waar
de redactie van deze nieuwsbrief alleen maar van kan
dromen. Het levert een kroniek van 31 pagina’s op,
inclusief vier recensies van recente publicaties.
Het ledenbestand van het Fries Genootschap telde
eind 2008 in totaal 1545 namen. W ie de Friese
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archeologie wil volgen, kan niet om De Vrije Fries
heen, is de conclusie.
Het Argeologysk W urkferbân fan de Fryske Akademy
zit in een moeilijke fase. Twee jaar geleden werd nog
het 25-jarig bestaan gevierd, ter gelegenheid waarvan
de prachtige bundel ‘Diggelgoud’ verscheen, vol
bijdragen over 25 jaar amateurarcheologie in Fryslân.
Of tenminste, over 25 jaar archeologisch onderzoek
waarbij amateurs een rol hebben gespeeld. Soms een
hoofdrol, meestal een dienende en ondersteunende.
De meeste bijdragen zijn geschreven door
professionals. Slechts enkele bijdragen komen van
amateurs van het W urkferbân.
Zo beschrijft
secretaris Klaas J. Bekkema de geschiedenis van het
W urkferbân. En evalueert bestuurslid Ronald S. van
der Molen de stand van zaken in de archeologie sinds
de invoering van het Verdrag van Malta. Hij gaat
onder meer in op de opkomst van de commerciële
archeologie en op de rol van de Friese gemeenten die
maar mondjesmaat hun verantwoordelijkheid nemen.
Grootste omissie in de Friese archeologie is volgens
Van der Molen dat het onderzoek in dorpskernen
nauwelijks van de grond komt. Er wordt maar heel
zelden een opgraving gedaan op terpen binnen de
dorpen. Fraaie (en veelbelovende) uitzonderingen zijn
de opgraving in 2007 op het terrein van voormalige
koekjesfabriek Hellema in het centrum van het
Noord-Friese Hallum, die een bijzondere koperschat
uit de Romeinse tijd opleverde (waarover nog altijd
geen publicatie is verschenen), en de nederzetting uit
de tijd van de Trechterbekercultuur die in 2006
ontdekt werd onder de terp van Oostrum.
Bij de uitbreidingen van dorpen en steden wordt in
Friesland meestal wel rekening gehouden met de
archeologische belangen. Denk aan de opgraving in
1994 in de terp W ommels-Stapert, waarop dr. Jurjen
Bos nog eens terugblikt in deze bundel. Maar ook bij
uitbreidingsplannen gaat het soms nog grondig mis.
Zoals in Goutum-noord, toen in 1995 een voor
Noord-Nederland unieke pottenbakkersoven uit de
Romeinse tijd in situ werd aangetroffen bij het
aanleggen van een weg. Het is nog altijd zonde dat
die niet zorgvuldig werd opgegraven. Nu moeten we
het doen met een beschrijving van het vondstmateriaal van de hand van Ernst Taayke, voor mij
persoonlijk een van de hoogte- (of moet ik zeggen
diepte)punten in deze bundel. Om niet in mineur te
eindigen wil ik op deze plek graag nog een andere
bijdrage noemen die het vermelden waard is. Zo
beschrijven Gilles de Langen en Peter de Vos in
veertien pagina’s de wordings-geschiedenis van het
Friese landschap, op basis van de meest recente
opgravingen en onderzoeken.
Sinds de jubileumviering doet het Argeologysk
W urkferbân nauwelijks meer van zich spreken. Zijn
de amateurs nog steeds aan het ‘uitbuiken’ van alle
festiviteiten, of is er meer aan de hand?

Een prachtig publieksboekje verscheen er in 2008 van
de hand van Sjoerd Cuperus over het uitbreidingsgebied Zuidlanden, dat ten zuiden van het dorp
Goutum ligt en bij de gemeente Leeuwarden hoort.
Dit boek, getiteld ‘De Zuidlanden. 2000 jaar rond het
Alddjip’, werd uitgegeven door het bedrijf dat de
nieuwbouwwijk ontwikkelt, GEM De Zuidlanden CV.
Cuperus beschrijft de geschiedenis van het gebied,
met bijzondere aandacht voor de terp Techum, de
oude meander van het Alddjip die net ten zuiden van
Techum op de Middelzee uitkwam, de uithof
Barrahuis van het klooster in Bergum en het steenhuis
Bergera. Het is een bijzonder aardig boekje
geworden, dat jammer genoeg onbesproken laat op
welke wijze er bij de planontwikkeling rekening is
gehouden met de archeologische waarden in het
gebied, laat staan dat deze kritisch worden gevolgd of
dat de vondsten worden gepresenteerd.
Zoals op de voorzijde van deze nieuwsbrief al is
gemeld, verscheen op vrijdag 3 december het
nieuwste boek van de hoogproductieve dr. Johan
Nicolay, over het onderzoek die hij in 2006 deed naar
een steilkant van een terp ten oosten van Anjum,
onder de titel ‘Terpbewoning in oostelijk Friesland.
Twee opgravingen in het voormalige kweldergebied
van Oostergo’. In het boek worden tevens de
resultaten gepresenteerd van een nooit eerder
gepubliceerd onderzoek dat in 1998 door
medewerkers en studenten van het Groninger Instituut
voor Archeologie en het Amsterdams Archeologisch
Centrum werd uitgevoerd op huisterp De
Roomschotel bij Birdaard. Door dat onderzoek nu
alsnog te laten uitwerken door zijn studenten, toont
Nicolay aan dat hij ook verantwoordelijkheid wil
nemen voor het wegwerken van het ‘stuwmeer’ aan
oude opgravingen dat nog op de plank ligt te wachten.
Kort na de deadline van deze nieuwsbrief verschijnt
er overigens nóg een boekwerk over de Friese
archeologie, als op 16 december Danny Gerrets in
Groningen promoveert. In zijn proefschrift heeft
Gerrets al het onderzoek uitgewerkt naar de Romeinse
tijd van de terp Tjitsma in W ijnaldum. Van 1991 tot
1993 vond daar een grote opgraving plaats, waarbij
vooral gezocht werd naar bewijzen dat de vroegmiddel-eeuwse koning van Friesland daar gewoond
zou hebben. Of de koning daar gewoond heeft, is nog
altijd onduidelijk. In het kader van dat onderzoek zijn
ook de oudere lagen onderzocht. Gerrets brengt de
Romeinse tijd in beeld. Een recensie van zijn boek
verschijnt wellicht in een van de komende Jaarverslagen van de Terpenvereniging. Voor dit nummer
was Gerrets bereid om een persoonlijke terugblik te
schrijven (zie pagina ..). Ook dit boek kan door leden
van de Terpenvereniging met korting worden
aangeschaft (zie het inlegvel).
Gerhard Bakker

VERENIGINGSWINKEL
Leden van de vereniging kunnen onderstaande
publicaties met korting aanschaffen. Niet-leden
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 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 vondsten op het Ostfriesische
Wat. Prijs voor leden 10 euro; niet-leden 14 euro.
- Jaarverslag 83-90, 1999-2006, o.a. artikelen over
Hoxwier bij Mantgum, kokkels en vroegmiddeleeuwse 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.
- Jaarverslag 93, 2010, o.a. artikelen over het
gebruik van zoden. Prijs voor leden 11 euro; voor
niet-leden 15 euro.
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Andere 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. Vijfentwintig 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.
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.

LIDMAATSCHAP
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 15,00 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.

CONTRIBUTIE 2010
Samen met deze nieuwsbrief worden de acceptgirokaarten voor de betaling van de contributie over
2010 en een begeleidende brief verzonden. Een
flink aantal leden heeft al voor 2010 betaald,
waarvoor dank. Zij ontvangen geen brief en geen
acceptgirokaart met deze nieuwsbrief.
Wietske Prummel, penningmeester

TE KOOP AANGEBODEN
De heer F. Kiestra uit Assen heeft een exemplaar te
koop van Halbertsma, Terpen tussen Vlie en Eems.
Het gaat volgens de heer Kiestra om een exemplaar in
goede staat, inclusief de bijbehorende kaarten. Zijn
vraagprijs is 120 euro. Wie belangstelling heeft, kan
de heer Kiestra schrijven (Eemland 16, 9405 KE
Assen) of bellen (0592-352514).

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

COLOFON
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 2011. Deadline kopij: 1 juni 2011.
Vereniging voor Terpenonderzoek
Poststraat 6
9712 ER Groningen
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