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e Wierhuizen, genomen in 1916, het eerste opgravingsjaar. Duidelijk is te zien hoe A. E. van Giffen hier een
zodoende verschillende grondsporen bestuderen. Ten behoeve van de interpretatie van deze sporen liet Vai
staan.
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Het NToordnederlandse kustgebied vormt met zijn vele terpen

een uniek kultuurlandschap. De archeologie van dit terpenge-

bied is dankzij prof. dr. A- E. van Giffen en de hulp die deze van

de Vereniging voor Xerpenonderzoek ontving, reeds voor de

oorlog volwassen geworden. Internationale belangstelling ver-

wierf het terpenonderzoek in de jaren dertig dankzij de opgra-

ving te Ezinge.

Helaas trad na Ezinge een periode van rust in.
Weliswaar vonden sedert 1959 regelmatig
belangrijke opgravingen plaats, maar deze
vermochten niet het oude elan terug te brengen.
In die situatie is nu echter een duidelijke veran-
dering ingetreden, inzoverre dat de terpen de
laatste jaren de aandacht hebben getrokken van
een relatief grote groep vaak jonge onder-
zoekers. De Vereniging voor Terpenonderzoek
ziet een mogelijkheid hun werk te stimuleren. De
lezers worden opgeroepen haar bij dit plan te
steunen door lid te worden van de vereniging.

Uniek [cultuurlandschap

De sedert de laatste vijftig jaar ras voortge-
schreden afbrokkeling van het eeuwenoude
landschap geeft onmiskenbaar aan dat men er
niet voldoende van doordrongen is geweest dat
het Fries-Groningse kleigebied een bijzondere
kultuurhistorische waarde heeft. De honderden

terpen getuigen van een bijzondere bewonings-
vorm uit de tijd van voor de bedijkingen toen het
Noordnederlandse kustgebied nog werd ge-
vormd door uitgestrekte kwelders die tenminste
enkele malen per jaar door de zee werden
overstroomd. Dit kwelderlandschap was niet een
aaneengesloten geheel, maar door zeearmen in
verschillende delen opgesplitst. Deze delen
werden op hun beurt weer door talloze prielen
doorsneden. Deze prielen stonden in open
verbinding met de zee en voerden derhalve zout
water. De kwelderbewoners leefden, zo zal
duidelijk zijn, in een zilt milieu. De hogere oever-
wallen en hogere delen van de kwelder waren
zanderiger dan de lagere delen en met kwelder-
grassen begroeid. Deze gebieden boden goede
kansen voor veeteelt, maar ook akkerbouw was
mogelijk.

Toch waren de bewoners zich steeds van de
beperkingen en gevaren bewust, de zee vormde
immers steeds een bedreiging. Tijdens een

zomerstorm kon het zoute water de gewassen
vernielen, in de winter konden hoge vloeden
grote schade aan de boerderijen toebrengen,
ook al hadden de bewoners hun woonplaatsen,
verhoogd. De meeste verhoogde woonplaatsen,
terpen of wierden genaamd, boden in de eerste
fase van hun bestaan aan slechts één enkele
bedrijfseenheid plaats,-maar vele zijn later
samen- of uitgegroeid tot heuse dorpsterpen van
meerdere meters hoogte. De terpen werden met
pakketten van kleïzoden opgehoogd en ver-
stevigd, maar groeiden ook automatisch door de
opeenhoping van nederzettingsafval. Zij be-
vatten om deze reden veel informatie over hun
bewoners. Terpen zijn derhalve waardevolle
monumenten die bescherming en bestudering
verdienen, niet alleen omdat zij ons iets vertellen
over het verleden, maar ook omdat zij aantonen
hoezeer de mens afhankelijk is van zijn om-
geving, een besef dat de laatste jaren in onze
kuituur terrein terugwint.
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Te Wierhuizen kreeg Van Giffen in 1917 hulp van onder meer twintig geïnterneerde Belgen. Zij staan met nog twee anderen op deze foto die speciaal voor de Vereniging voor Terpenonderzoek gemaakt is.

Start terpenonderzoek

De kultuurhistonsche waarde van de terpen werd
in de vorige eeuw minder hoog aangeslagen dan
de ekonomlsche. Nadat men ontdekt had dat de
terpaarde zeer geschikt was om er de arme
zand- en veengronden mee te verbeteren, wer-
den vele terpen of delen ervan afgegraven.
Het zal niemand verbazen dat bij deze afgravin-
gen allerlei oudheden werden gevonden. Deze
vondsten trokken de aandacht van oudheid-
kundige genootschappen vanwaaruit pogingen
ondernomen werden de gevonden voorwerpen
systematisch te verzamelen. Van diegenen die
zich hiermee bezighielden verdient mr. P. C. J. A.
Boeles het om bij naam te worden genoemd. Hij
was het die ervoor zorg droeg dat tijdens de
kommerciële afgraving van de terp van Hoge-
beïntum (Friesland) in 1905 een student vondsten
uit het aangesneden vroeg middeleeuwse graf-
veld inzamelde. Boeles' beheer van de archeolo-
gische kolfektie van het Fries Museum is van
grote betekenis geweest voor het terpenonder-
zoek en zijn boek Friesland tot de elfde eeuw dat
voor het eerst in 1927 verscheen, is een stan-

daardwerk gebleven tot op de dag van vandaag.
Toch was er binnen dit terpenonderzoek nog
geen zelfstandige systematische opgravingsme-
thode ontwikkeld. De stuwende en inspirerende
kracht om juist hierin verandering te brengen
ging uit van oud-hoogleraar in de chemie dr. J.
M. van Bemmelen. Mede op zijn aandringen was
in 1909 ook in Groningen een student aangesteld
om toezicht te houden op de kommerciële af-
graving van een terp, in dit geval die van Dork-
werd. De student in kwestie was de biologiestu-
dent A. E, van Giffen, die zijn taak serieus op-
vatte en zijn aandacht niet tot deze ene terp
beperkte. Uit vele terpen verzamelde Van Giffen
gegevens die hij verwerkte in zijn proefschrift
over de fauna der terpen dat in 1913 verscheen.
Van Giffen was het met Van Bemmelen eens dat
nieuwe archeologische methoden ontwikkeld
dienden te worden. Na een kort Leids intermezzo
begon Van Giffen in 1916 aan wat de eerste
systematische terpopgraving zou worden: het
onderzoek van de terp De Wierhuizen bij Appin-
gedam. Het opgravingsterrein was speciaal voor
dit doel aangekocht door de Groningse indus-
trieel J. E. Scholten. Van Giffen kon dus zijn gang

gaan in die zin dat zijn mogelijkheden niet
langer werden bepaald door het verloop van
een kommerciële terpafgraving. Hij hoefde dan
ook niet met de bestudering van profielen te
volstaan, maar kon daarnaast vlakken bloot-
leggen en tekenen. Er kon dus veel nauwkeuriger
worden opgegraven.
De organisatie van de opgraving was aan deze
nieuwe methode aangepast. Zo had Van Giffen
ten behoeve van deze opgraving arbeiders in
dienst. In 1917, het tweede opgravingsjaar, bij
voorbeeld, werd hij geassisteerd door twintig
geïnterneerde Belgen. Op financieel vlak werd
Van Giffen gesteund door de Vereniging voor
Terpenonderzoek die in 1916, mede op aan-
dringen van Scholten ten behoeve van de alge-
mene leiding en als opdrachtgeefster was op-
gericht. Het is dan ook in haar Jaarverslagen dat
Van Giffen in 1917 en 1918 zijn bevindingen
publiceert. Met de uitvoering van deze op-
graving en de geïllustreerde pubÜkatie van de
resultaten ervan was, zo kan men zeggen, het
moderne terpenonderzoek daadwerkelijk be-
gonnen.
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Opgraving Ezinge

In de jaren die volgden op De Wierhuizen, reisde
Van Giffen door het hele noordelijke kleigebied,
waarbij hij verschillende kleinere onderzoe-
kingen verrichtte. Steeds deed hij nauwgezet en
voor die tijd opvallend volledig zijn verslag in de
Jaarverslagen van zijn officiële opdrachtgeefster
de Vereniging voor Terpenonderzoek. Sedert
1919 had Van Giffen de beschikking over een
eigen instituut, het Biologisch-Archeologisch
Instituut (B.A.I.) van de Rijksuniversiteit te Gronin-
gen, dat in 1920 een officiële status verkreeg,
hetgeen zijn armslag vergrootte. Maar hoe
belangrijk deze onderzoekingen ook waren,
men denke bij voorbeeld aan het grafvefdonder-
zoek te Godlinze, toch lijkt achteraf beschouwd
alles een voorproef van wat op het gebied van
terpenonderzoek Van Giffens meesterwerk zou
worden: de opgraving te Ezinge. Wat in kiem of
bescheiden omvang reeds bij het onderzoek van
De Wierhuizen aanwezig was geweest, werd
door Van Giffen te Ezinge uitgebreid en geper-
fektioneerd.

Het internationale succes dat Van Giffen met de
opgraving te Ezinge in de jaren dertig boekte,
had zeker niet alleen te maken met de weten-
schappelijke resultaten, maar ook en niet in de
laatste plaats met de omvang en nauwkeurigheid
van het onderzoek en de daarvoor ontwikkelde
organisatievorm. De archeologische werk-
zaamheden te Ezinge waren ai begonnen in 1923
en 1924 toen Van Giffen enkele profielen kon
bestuderen. Van 1925 tot 1930 werden bijna
jaarlijks kleine vlakopgravingen verricht, ten-
minste voor zover dat mogelijk was, want de
kommerciële afgraving legde de onderzoeker
beperkingen op. Nadat duidelijk was geworden
dat zich in de kern van de terp goed bewaard
gebleven nederzettingsresten bevonden, kwam
de gedachte op om zoals het bij het onderzoek
van De Wierhuizen was gebeurd, de nog niet
afgegraven terpaarde te kopen, opdat de ar-
cheoloog zelf de terpbaas zou zijn. Een speciale
kommissie van de Vereniging voor Terpenonder-
zoek slaagde erin de voor dit plan benodigde
gelden bijeen te brengen. Zodoende kon Van
Giffen in 1931 zijn eigen kommerciële terpaf-

graving annex wetenschappelijk onderzoek
starten, een onderneming waarbij hij tientallen
arbeiders in dienst had.
Tussen 1931 en 1933 vond de grootschalige
opgraving plaats waarbij de kern van de Ezinger
terp, voor zover toegankelijk, dat wil zeggen
buiten het kerkhof en de andere bebouwing
liggend, stelselmatig werd onderzocht. Door zijn
nauwkeurige opgravingstechniek en de optimale
kombinatie van profielen en vlakken was Van
Giffen in staat een schat aan gegevens te ver-
zamelen. Deze resultaten waren opzienbarend
en trokken internationale aandacht. Voor de
eerste maal buiten de klassieke wereld was een
archeoloog erin geslaagd om op één plaats op
elkaar volgende nederzettingen te bestuderen en
daarmee de ontwikkeling van een dorp geduren-
de meer dan duizend jaar sedert zijn ontstaan in
de Midden Ijzertijd te volgen. De kennis be-
treffende huizenbouw, levenswijze en milieu
bleek richtinggevend. Het onderzoek maakte
duidelijk dat het terpenonderzoek in Noord-
Nederland helemaal bij was en dat Van Giffen
en leidend onderzoeker was.

De opgraving te Ezinge. Huis resten uit de voor-Romeinse Ijzertijd zoals door Van Giffen in 1933 blootgelegd.



De opgraving te Ezinge. Net als tijdens het onderzoek te Wie
uit 1932 Staat een dertigtal arbeiders. Zij en anderen groeve
rond de huisresten weg om haar vervolgens per karretje ove
de klanten van terpbaas Van Giffen kon worden vervoerd.

huizen in 1916-1917 kreeg Van Giffen ook in Ezinge hulp. Op deze foto
onder leiding van de archeoloog Van Giffen de terpaarde nauwkeurig
de rails naar de gereedliggende schepen te brengen, waarna de aarde naar
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De opgraving te Foudgum vond in 1966 plaats onder leiding van prof. dr. H. T. Waterbolk. Hoewel de opgraving in strikte zin een
noodonderzoek was en beperkt van omvang bleef, leverde het toch interessante resultaten op, zoals de hier afgebeelde plattegrond van
een boerderij uit de Karolingische tijd. De plaatsen waar ooit de dakdragende palen hebben gestaan zijn met paaltjes aangegeven. Aan
weerszijden lopen de banen van kwelderzoden die de resten van de wandkonstruktie v

Luwte

Helaas werd de opgraving te Ezinge niet volle-
dig uitgewerkt: Ezinge bleef tot de verbeelding
spreken, maar de plannen om tot een volledige
uitwerking te komen werden, de door de Ver-
eniging voor Terpenonderzoek hiervoor beschik-
baar gestelde gelden ten spijt, niet uitgevoerd,
niet in de laatste plaats omdat steeds duidelijker
werd dat de stratigrafie nog vee! aandacht zou
vergen. Het was uiteindelijk tekenaar H. Praam-
stra die zich de moeite getroostte dit werk te
verrichten. Hoewel onlangs nog in de Jaarver-
slagen van de Vereniging van Terpenonderzoek
over deze herziene stratigrafie geschreven is, is
de volledige pubiikatie van deze dokumentatie
tot op heden uitgesteld, onder meer omdat het
aardewerk nog nadere bewerking behoeft.
Na Ezinge volgde nog het onderzoek te Leens
(1939), maar dit kon niet verhinderen dat Van
Giffen zijn aandacht voor de terpen liet ver-
slappen. Na de jaren dertig kwam hij nog wel
een paar keer op de terpen terug, maar van
belangrijke publikaties kwam het niet meer. Zijn
werk vond in het terpengebied echter wel voort-
zetting. Vooral drs. H. Halbertsma (B.A.f., later
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonder-
zoek (R.O.B.) te Amersfoort) heeft in deze tijd
belangrijk werk verricht. In 1943-1944 werkte hij
aan een inventarisatie van de terpen in Friesland
en Groningen. Deze inventarisatie bleek uit-
eindelijk de basis voor de atlas die in 1963 werd
gepubliceerd als bijvoegsel bij Halbertsma's
Terpen tussen Vlie en Eems, een werk dat door
de Vereniging voor Terpenonderzoek werd
uitgebracht. Als zelfstandig werk en als grondige
inventarisatie van de historische en archeologi-
sche problematiek heeft het zijn waarde gehad
en gehouden. Toch kan men niet anders dan
konkluderen dat het terpenonderzoek, zeker in
vergelijking met de stormachtige ontwikkeling
die het voor de oorlog had meegemaakt, in de
jaren veertig en vijftig in de luwte lag.

Opgravingen

In het midden van de jaren vijftig was men zich
bewust van een 'betrekkelijke stilstand' in het
terpenonderzoek. Men besloot hef te reaktive-
ren. In de jaren 1954-1958 voerde Van Giffen
een reeks van verkenningen uit die uiteindelijk
resulteerden in de opgraving teTritsum (1959-
1961) onder leiding van Van Giffens opvolger
prof. dr. H. T. Waterbolk. Opgravingen te Pad-
depoel (1964; o.l.v. drs. W. A. van Es), Foudgum
(1966; o.l.v. prof. dr. H. T. Waterbolk) en Mid-
del stum-Boe rdamsterweg (1969-1973; o.l.v. drs.
J. W. Boersma) volgden. Deze opgravingen
waren stuk voor stuk belangrijk.
Waterbolk had met name belangstelling voorde
algemene bewoningsgeschiedenis van het kwel-
dergebied en dat met name voor de herkomst
van de eerste bewoners van het gebied en hun
relatie met Drente. In verband met deze pro-
blematiek richtte hij zich vooreerst op de ont-
wikkeling van het aardewerk. Deze studie resul-
teerde reeds in 1962 in een belangrijke typologi-
sche rangschikking van het aardewerk uit de
voor-Romeinse Ijzertijd, waarmee hij de achter-
stand inhaalde die op dit gebied eigenlijk reeds
onder Van Giffen was ontstaan. Van Es zette dit
werk voort wat het aardewerk uit de Romeinse
tijd betreft en vatte zijn ideeën samen in zijn
proefschrift over het Drentse Wijster (1967).
Bovendien schreef Van Es met het volledige
verslag van zijn onderzoek te Paddepoel de
eerste pubiikatie nieuwe stijl, dat wil zeggen dat
hij opgravingsplattegronden, profielen en het
aardewerk nauwkeurig beschreef en afbeeldde
(1968).

Daarnaast zocht Waterbolk naar een model dat
de bewoningsverspreiding kon verklaren. In de
artikelen die hij in de jaren zestig over Noord-
Nederland publiceerde toont hij reeds belang-
stelling voor het ruimtelijke aspekt van zijn
bronnenmateriaal. Alleen al de verspreidings-
kaarten getuigen hiervan. Sedertdien heeft

Waterbolk zijn ideeën over ruimtelijk gedrag
steeds verder ontwikkeld al betrof dit helaas de
prehistorie van de Drentse zandgronden en
betrok hij het kleigebied slechts zijdelings bij zijn
verhaal. In 1979 herintroduceerde hij zijn in 1974
ontstane model over de zogenaamde adaptatie-
groepen waarbij het landschap niet alleen
geschikt moet zijn voor een bepaalde ekonomie
maar tevens plaats moet kunnen bieden aan een
bevolkingsgroep met een minimale omvang.
Hiermee leverde Waterbolk een belangrijke
bijdrage aan het later door dr. H. A. Heidinga
(Instituut voor Prae- en Protohistorie, Universiteit
van Amsterdam) ontwikkelde kerngewesten-
model. Deze ruimtelijke archeologie is momen-
teel van groot belang, ook voor het terpenonder-
zoek.

Achterstand ondanks voortgang

Na de aktieve periode van opgravingen in de
jaren zestig trad echter weer een zekere rust in.
Van Es verdween naar de R.O.B, en kon zodoen-
de niet meer zoveel tijd aan het terpenonderzoek
besteden. Wel bleef hij met name als hoogleraar
aan Archeologisch Instituut van de Vrije Universi-
teit (AJ.V.U.) te Amsterdam terpenonderzoek
begeleiden. Waterbolk ging zich meer en meer
richten op de nederzettingsarcheologie van
Drente. Hierdoor werd in de praktijk, op het
B.A.I. althans, het terpenonderzoek aan de
provinciaal-archeologen G. Elzinga {B.A.I. en
Fries Museum te Leeuwarden) en Boersma (B.A.I.
en Groninger Museum te Groningen) over-
gelaten die alleen onmogelijk het tempo van de
jaren zestig konden handhaven, al was het
alleen al omdat beiden uit hoofde van hun funk-
tie slechts een deel van hun tijd aan eigen weten-
schappelijk onderzoek konden besteden. Door
hun drukke werkzaamheden zagen zij zich
gedwongen om met name de volledige uit-
werking van de meeste van hun opgravingen
voor zich uit te schuiven.
Het terpenonderzoek werd in de jaren zeventig
dus op een lager pitje gezet, maar dit betekende
niet dat het tot stilstand kwam. Elzinga en Boers-
ma hebben veel werk verricht. Zij hielden zich
onder meer bezig met het nagaan van vondst-
meldingen, het verrichten van kleine noodop-
gravingen, het inventariseren van kollekties en
waren tevens bij de uitvoering van de monumen-
tenwet betrokken. Hun werk is bepalend voor
modern onderzoek. In dit verband moeten ook
de meerjarige experimenten genoemd worden
die sedert 1969 door prof. dr. W. A. van Zeist
(B.A.I.) en zijn medewerkers in de buitendijkse
polders ten noorden van Ulrum werden verricht
en die de kennis over de mogelijkheden die de
terpbewoners met betrekking tof akkerbouw
gehad hebben, aanzienlijk vergrootten.
En toch, ondanks de voortgezette groei van
kennis aangaande de vondstomstandigheden en
botanische en ook zoölogische vraagstukken,
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bleven de onderzoeken op zichzelf staan. Een
echte diskussie tussen de onderzoekers ont-
wikkelde zich niet en tot een geïntegreerde
aanpak kon men niet komen. Hierdoor een
doordat men te weinig publiceerde, werd de
overdracht van kennis aangaande terpenonder-
zoek op nieuwe generaties studenten bemoei-
lijkt. Doordat elders wel zogenaamd projekton-
derzoek werd ontwikkeld en inventariserend
(veld)onderzoek werd gestruktureerd en be-
vorderd, liep het terpenonderzoek een achter-
stand op ten opzichte van de andere takken van
de Nederlandse archeologie.

Vernieuwing en verbreding onderzoek

De geschiedenis van het terpenonderzoek in
Noord-Nederland sedert de start van de op-
gravingen is dus eigenlijk een heel bijzondere, in
die zin dat, hoewel er wel sprake is van een
voortgaande ontwikkeling, de aanzetten die
deze ontwikkeling bewerkstelligden zelf steeds
zonder direkt gevolg bleven. De belangrijkste
reden hiervoor lijkt toch wel te liggen in het feit
dat het onderzoek niet verricht werd door een op
terpenonderzoek gerichte instantie, maar door
individuele onderzoekers die of meer aan hun
hoofd hadden en/of na enige tijd vertrokken. De
kontinuïteit van het onderzoek werd niet ver-
zekerd in een breder verband. In die situatie is
sedert enkele jaren een duidelijke verandering
ingetreden, inzoverre dat de terpen de aandacht
hebben getrokken van een relatief grote groep
vaak jonge onderzoekers. Hun aantal zorgde
voor een verbreding en hun benadering voor een
vernieuwing van onderzoek, niet alleen vanwege
hun wetenschappelijke vraagstelling, maar ook
omdat zij zoeken naar onderlinge afstemming.
Het terpenonderzoek beleefde in de jaren tachtig
een duidelijke intensivering. Een belangrijke
impuls ging ook ditmaal uit van een aantal
opgravingen. Vooral de opgraving die Boersrna
tussen 1982 en 1988 te Heveskesklooster heeft
verricht, leverde veel nieuwe wetenschappelijke
gegevens en bezorgde het terpenonderzoek
enorme belangstelling.

Het proefschrift van dr. M. Miedema (A.I.V.U.),
dat in 1983 met subsidie van de Vereniging voor
Terpenonderzoek uitkwam, getuigt evenwel van
een voor het terpengebied geheel nieuwe aan-
pak. Het nieuwe lag daarin dat zij niet één
enkele nederzetting bestudeerde door middel
van een eigen opgraving, maar dat zij de bewo-
ningsgeschiedenis van een kompleet gebied
onderzocht waarvoor zij het reeds eerder ver-
zamelde materiaal bewerkte. Ook deed zij in
haar onderzoeksgebied veel veldwerk. Haar
werk is een goed voorbeeld van wat men onder
inventarisatie mag verstaan.
Het inventariserende werk van Miedema vond
sedert het midden van de aren tachtig navolging
in het werk van een aanta promovendi en stu-
denten. Ook bij hun werk staat de uitwerking van
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De opgravi
schoonscha
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g te Foudgum. Zoals hier op de foto te zien fs, werd er verdiept met behulp v

ven van het vlak, geschiedde nog met de schep.
ichine. Het fijnere werk, zoals het

In 1988 en 1989 werd te Oosterbeintum door het B.A.I. in samenwerking met liet Fries Museum en hel Archeologisch Instituut van de
Vrije Universiteit een vroegmiddeleeuws grafveld onderzocht. Daarbij kwamen tal van bijzonderheden aan het licht zoals deze kuil die
vol houtskool was en zeer waarschijnlijk onder een brandstapel de luchttoevoer heeft moeten regelen. De kuil werd aangesneden door
het graf van een dwerg, ook een opmerkelijke vondst.
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De opgraving te Oosterbeintum in 1989. Op het moment waarop deze foto geni
onder het grafveld omgespit om zo eventuele vondsten te kunnen bergen.

n is, werd de natuurlijk opgeslibde kwelderbodem

oud onderzoek en de bewerking van eerder
verzamelde vondsten centraal. Zoals gezegd
zoeken zij naar onderlinge afstemming en sa-
menwerking. Juist omdat dit verband eerder
ontbrak is het verheugend dat interuniversitaire
samenwerking vorm heeft kunnen aannemen,
ook tijdens opgravingen. Zo heeft de schrijver
namens het B.A.I. samen met drs. E. Knol van het
A.I.V.U. en drs. E. Kramer van het Fries Museum
in 1988-1989 te Oosterbeintum (Friesland) een
vroegmiddeleeuws grafveld onderzocht. Over
dit onderzoek is onlangs in Noorderbreedte een
artikel verschenen. Bij de uitwerking die nu
gaande is, zijn nog meer onderzoekers en in-
stituten betrokken, waarvan het Laboratorium
voor Anatomie en Embryologie van de Rijks-
universiteit Groningen genoemd moet worden.
Een dergelijke samenwerking mag niet inciden-
teel blijven, reden waarom momenteel pogingen
ondernomen worden het gehele terpenonder-
zoek in een werkgroep onder te brengen.

Vereniging voor Terpenonderzoek

Uit de geschiedenis van het onderzoek blijkt dat
de Vereniging voor Terpenonderzoek de ar-
cheologen steeds heeft kunnen helpen. De be-
langrijkste taak van de vereniging bestond lange
tijd uit de financiële ondersteuning van de op-
gravingen. Toch heeft zij in de jaren zestig deze
taak moeten opgeven omdat de voor de op-
gravingen benodigde gelden via andere kanalen
beschikbaar kwamen. Opgravingen konden
toen ook zonder de hulp van de vereniging
plaatsvinden, waardoor bij haar steeds minder
gelden binnenkwamen en zij naar de achter-
grond verdween. We! bleef zij de uitgave van
wetenschappelijke publikaties subsidiëren.
Recente ontwikkelingen geven echter aan dat de
vereniging opnieuw een zeer belangrijke rol kan
spelen, en wel om twee redenen.
Zoals uit het bovenstaande duidelijk mag zijn
geworden, komt het er op korte termijn op aan
om de beschreven groei van het terpenonder-
zoek te bestendigen. De Vereniging voor Terpen-
onderzoek tracht hieraan haar bijdrage te leve-

ren door net als voor de oorlog gebruikelijk was
in haar Jaarverslagen weer archeologische
artikelen te publiceren. Met het starten van een
jaarlijks aan te vullen reeks hoopt de vereniging
publikatie van onderzoek en daarmee ook het
onderzoek zelf te stimuleren. Het is de bedoeling
dat de Jaarverslagen tevens een podium worden
voor een wetenschappelijke diskussie, want op
die manier kunnen zij de nagestreefde onder-
linge samenwerking bevorderen. In 1989 zijn de
Jaarverslagen voor het eerst in deze nieuwe
vorm verschenen, nieuwe delen zijn in voorberei-
ding. De vereniging kan de uitgave van deze
Jaarverslagen echter alleen langere tijd vol-
houden wanneer het aantal leden toeneemt.
Lezers die geïnteresseerd zijn in terpenonder-
zoek en daar blijk van willen geven, worden
hierbij opgeroepen zich als lid aan te melden.
Leden genieten een abonnement op de Jaarver-
slagen,

Maar dit is niet de enige reden waarom de
vereniging groeien moet. Sedert langere tijd
staat de archeologie vanwege de gevolgen van
overheidsbezuinigingen onder grote druk. Deze

bezuinigingen hadden onder meer tot gevolg dat
de vertrekkende archeologen niet werden op-
gevolgd. Steeds vaker komt het voor dat ar-
cheologisch onderzoek alleen plaats kan vinden
wanneer buiten de universiteit financiële steun
kan worden verworven. Ook daarmee zijn we
weer in een op de vooroorlogse gelijkende
situatie. Het behoeft geen betoog dat de terpen-
onderzoekers onder deze omstandigheden
gebaat zijn bij een krachtige Vereniging voor
Terpenonderzoek.
Wanneer u het terpenonderzoek via de ver-
eniging wilt ondersteunen door lid te worden,
schrijft u dan naar de sekretaris van de Ver-
eniging voor Terpenonderzoek drs. G. J. de
Langen, Biologisch-Archeologisch Instituut,
Poststraat 6, 9712 ER Groningen. De kontributie
bedraagt ƒ 25,™ per jaar, over te maken op
girorekening 1162506 ten name van de penning-
meester van de Vereniging voor Terpenonder-
zoek te Haren (Gr.), onder vermelding van
'nieuw lid'. Elk nieuw lid krijgt als welkomst-
geschenk, zolang de voorraad strekt, de laatst
uitgegeven Jaarverslagen gratis toegezonden. •
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