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JIERFERSLACHGEGEVENS OER IT KALINDERJIER 2016 FAN IT 
 

Argeologysk Wurkferbân   
 
 
DOELSTELLING: Doel is om amateur-argeologen yn it Argeologysk Wurkferbân ûnder 
te bringen.  
 
Hja kinne dan lêzingen bywenje en meidwaan oan ekskurzjes. Oansprekkend is fierders dat 
hja, troch mei te dwaan oan opgravingen fan foechhawwende ynstânsjes, praktykerfaring 
opdogge.  
 
BESTJOER 

Foarsitter G. Schotanus 

Skriuwer  J. Tiemersma 

Leden R.S. van der Molen 

Binne der yn 2016 bestjoersleden 
ôfgien? 

Ja 

Sa ja, wa en yn hokker funksje? H. de Jong, skriuwer 
(werbeneamd as algemien lid) 

Binne der yn 2016 nije 
bestjoersleden beneamd? 

Ja 

Sa ja, wa en yn hokker funksje? K. Jager, algemien lid 
 

Wiene der op 31 desimber 2016 
fakatueren yn it bestjoer? Sa ja, 
hokker? 

Nee 

 
LEDEN 

Tal leden op 1 jannewaris 2016 118 

Tal leden op 31 desimber 2016 112 

Talittingsbetingsten Wa’t stiper is fan de Fryske Akademy, kin meidwaan 
oan de aktiviteiten fan de wurkferbannen.  

 
AKTIVITEITEN 

Lêzingen / gearkomsten 

Datum  1. 9 febrewaris 

Sprekker H. Nijdam en N.IJssennagger 

Titel fan de lêzingen Pre-kristlike religys yn Fryslân 

Opkomst (tal leden en oare gasten) 28 

Gearfetting: Han Nijdam bespruts oan de hân fan in tal kasussen (de skepping fan de 
minske, de hûn, it lotwerpen en de ynterpretaasje fan ikonologysk materiaal) de problemen 
en mooglikheden by it rekonstruearjen fan de prekristlike religy fan de Friezen. Nelleke 
IJssennagger gie yn op wat de archeology sjen litte kin oer de prekristlike religy yn Fryslân. 
Oan bod kaam û.o. de Hludana-stien út de Romeinske tiid. 
 

 

Datum 2. 19 april 

Sprekker  Mans Schepers fan it Groningen Institute of 
Archaeology 

Titel fan de lêzing De fegetaasje yn de terpetiid 

Opkomst (tal leden en oare gasten) 24 

Gearfetting: Archeobotany, de stúdzje fan planteresten yn de argeology , is by de measte 
minsken wol bekend. Dat jildt benammen by kenners lykas de leden fan it Wurkferbân. 



Mal foar it oanleverjen fan jierferslachgegevens oangeande wurkferbannen fan de Fryske Akademy 

Dochs is it in tûke fan de argeology dêr ' t net elkenien daliks waarm foar rint. Yn dizze lêzing 
is de relevânsje fan it fakgebiet ûnder de oandacht brocht. Yn de archeobotany kinst nei de 
ferskillende oerbliuwsels fan planten sjen. De bekendste en meast foarkommende dêrfan 
binne it sied, stomoall en hout (ynklusyf houtskoal). Yn mindere mate fynt ûndersyk plak oan 
mossen en dielen fan planten dy’t minder goed bewarre bleaun of gewoan minder oantroffen 
binne. Yn de lêste kategory falle foaral fegetative dielen as blêden en stâlen. Yn de lêzing 
waard foaral yngien op de analyze fan siedden. 
 

 

Datum 3. 29 septimber 2016 

Sprekker G.Mast 

Titel fan de lêzing De iuwenlange skiednis fan einekoaien yn 
Fryslân 

Opkomst (tal leden en oare gasten) 15 

Gearfetting: Op de gearkomste fan it Argeologysk Wurkferbân hold Gerard Mast in ynlieding 
oer de iuwenlange skiednis fan einekoaien yn Fryslân, oer de ferskillende typen en wêr’t se it 
measte foarkamen. Hy fertelde dat men it yn Fryslân net oer einekoaien hie, mar oer 
fûgelkoaien. Sels Eekhoff set op syn kaarten fan sawat 1850 noch hieltyd ‘Vogelkooi’ wylst 
de wet fan 1807 it al hat oer ‘Eende-kooijen’. It is net bekend yn hokker jier de earste koai yn 
Fryslân oanlein is, mar it sil grif foar 1500 west ha. Op dit stuit binne der noch 27 fan oer. 

Datum 4. 8 desimber 

Sprekker Paul Borghaerts 

Titel fan de lêzing Undersyk nei de âlderdom fan houtkonstruksjes 
yn Fryske boerepleatsen 

Opkomst (tal leden en oare gasten) 29 

Gearfetting: Doe’t Paul Borghaerts him yn wat doe Hinnaarderadiel wie fêstige troch dêr in 
fertutearze pleats te kepjen, rekke er ynteressearre yn de skiednis fan it gebou. Dêrby foel it 
him op dat in soad pleatsen ôfbrutsen waarden sûnder in foarm fan ûndersyk. Hy besleat om 
dat dan mar sels op te pakken. Dêrby rjochte er him net allinnich op de pleatsen sels, mar ek 
op it lânskip dêr’t se yn stiene.  

Sympoasia 

Datum en lokaasje 1. 19 maart yn Tresoar 

Titel Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie 

Doelstelling In byld jaan fan it ferskaat oan argeologyske 
ferienings en klups yn de trije noardlike 
provinsjes. 

Sprekkers en titel bydrage a. Dennis Worst: Het natuurlijke landschap 
en de middeleeuwse 
bewoningsgeschiedenis van Zuidoost-
Friesland; 

b. Isabel van der Velde: De Slag bij 
Noordhorn; 

c. Jeroen Bolhuis: Sporen in het bos 
rondom Kamp Westerbork; 

d. Dr. Egge Knol: Een eeuw Vereniging voor 
Terpenonderzoek; 

e. Nelleke IJssennagger: Beitske, de dame 
uit de terp; 

f. Gilles de Langen: amateurs en andere 
archeologen; oude en nieuwe verbanden 
in het Friese terpengebied. 

Opkomst (tal leden en oare gasten) Likernôch 300 

Gearfetting (maksimaal ½ A4)  

Dennis Worst: Het natuurlijke landschap en de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis 
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van Zuidoost-Friesland 
Dennis Worst (1986) zal in zijn presentatie vooral ingaan op de reconstructie van het 
vroegmiddeleeuwse landschap. We zullen zien dat het Zuidoost-Friese landschap vanaf de 
middeleeuwen een ware metamorfose heeft ondergaan. Waar ooit uitgestrekte venen lagen 
vinden we nu reliëfrijke dekzandruggen. Als laatste staat ook de chronologie van de 
Zuidoost-Friese veenontginningen centraal.    
  
Isabel van der Velde: De Slag bij Noordhorn 
Resultaten van het archeologisch veldonderzoek door de AWN naar de slag die in 1581 
moet hebben plaatsgevonden bij Noordhorn. Isabel van der Velde neemt u mee naar de Slag 
en de eerste archeologische resultaten.  
 
Jeroen Bolhuis: Sporen in het bos rondom Kamp Westerbork 
Van Kamp Westerbork is veel bekend. Maar wat valt er te zeggen over de archeologische en 
cultuurhistorische fenomenen in en rondom het kamp? De resultaten van het onderzoek, 
uitgevoerd door Jeroen Bolhuis van Saxion te Deventer en de AWN, heeft veel verrassende 
archeologische resultaten opgeleverd. 
 
Dr. Egge Knol: Een eeuw Vereniging voor Terpenonderzoek 
In het begin van de vorige eeuw was de exploitatie van wierden en terpen in volle gang. De 
ene na de andere terp verdween zonder enig archeologisch onderzoek. Vanaf 1908 was de 
bioloog A.E. van Giffen waarnemingen aan het doen, maar een heuse wierde afgraven was 
een onvervulde droom totdat industrieel Jan Evert Scholten een wierde voor dit doel opkocht. 
Hij stelde deze beschikbaar voor onderzoek maar eiste wel een toezichthoudend bestuur  
met een vereniging die voor draagvlak kon zorgen. Dat werd de Vereniging voor 
Terpenonderzoek die nu een eeuw bestaat. De spreker gaat in op het enerverende begin 
van de vereniging en haar verdere bestaan.  
 
Nelleke IJssennagger: Beitske, de dame uit de terp 
De presentatie gaat over  een vrouw die in de zevende eeuw begraven werd in de hoogste 
terp van Friesland: Hogebeintum. De in 1905 aangetroffen overblijfselen zijn bijna 
onafgebroken opgenomen geweest in de opstelling van het museum. De lezing gaat over 
deze vrouw en haar graf, het proces van de gezichtsreconstructie en het resultaat dat tot en 
met 6 juni te bewonderen is in het Fries Museum. 
 
Gilles de Langen: amateurs en andere archeologen; oude en nieuwe verbanden in het 
Friese terpengebied.  
Over de relatie en samenwerking tussen betaalde en onbetaalde archeologen is al veel 
geschreven. In plaats van te spreken over de onderlinge verhouding op de lange termijn, is 
het productiever concrete projecten op te zetten waarbinnen meerdere partijen hun doelen 
kunnen realiseren. Aan de hand van in Fryslân lopende en voorgenomen archeologische 
projecten zal dit worden toegelicht. 
 

 

Publikaasjes (ynklusyf boek-presintaasjes) 

Datum 1.  

Namme tydskrift of útjouwerij  

Auteur  

Titel fan de publikaasje  

Tal siden  

Koarte omskriuwing tematyk | doel publikaasje 

 

Datum 2.  

Namme tydskrift of útjouwerij  
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Auteur  

Titel fan de publikaasje  

Tal siden  

Koarte omskriuwing tematyk | doel publikaasje 

 

Datum 3.  

Namme tydskrift of útjouwerij   

Auteur   

Titel fan de publikaasje   

Tal siden   

Koarte omskriuwing tematyk | doel publikaasje 

 

Ekskurzjes 

Datum 1. 10 desimber 

Reisdoel Ezinge 

Gids | gastsprekker   

Opkomst (tal leden en oare gasten) 19 

Koart ferslach: In rûnlieding troch museum Wierdenland te Ezinge, mei oanslutend in kuier 
nei de terp en in besite oan de tsjerke.   

 

Oare aktiviteiten 

   

   

   

 
FINÂNSJES 

Totaal útjeften yn 2016 € 200,- 

Spesifikaasje útjeften:   

- Bestjoerssaken €  

- Gearkomsten €  

- Lêzingen € 200,- 

- Sympoasia €  

- Publikaasjes €  

- Ekskurzjes €  

- Oare saken €  

 
 
BYSÛNDERHEDEN/OPMERKINGS/WINSKEN 

- Leden hawwe meidien oan trije opgravingen fan it GIA (Groninger Instituut voor 
Archeologie). 

- Leden hawwe begeliedend ûndersyk dien yn of by de tsjerken fan Goaiïngea, 
Earnewâld, Foudgum, Lippenhúzen en Wolsum. Yn Frjentsjer waard it 
ûnderwetterûndersyk fan de fûneminten fan de begjin 1800 sloopte Doanjumer 
wetterpoarte begelaat. 

 


