Mal foar it oanleverjen fan jierferslachgegevens oangeande wurkferbannen fan de Fryske Akademy
JIERFERSLACHGEGEVENS OER IT KALINDERJIER 2017 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
Skriuwer
Leden
Binne der yn 2017 bestjoersleden
ôfgien?
Sa ja, wa en yn hokker funksje?
Binne der yn 2017 nije
bestjoersleden beneamd?
Sa ja, wa en yn hokker funksje?
Wiene der op 31 desimber 2016
fakatueren yn it bestjoer? Sa ja,
hokker?
LEDEN
Tal leden op 1 jannewaris 2016
Tal leden op 31 desimber 2016
Talittingsbetingsten

G. Schotanus
J. Tiemersma
R.S. van der Molen, K. Jager en H. De Jong
R.S. van der Molen
algemien lid
Ja.
J.P. de Groot, algemien lid
Nee, mar wy sykje noch wol wat fersterking.

114
104
Wa’t stiper is fan de Fryske Akademy, kin meidwaan
oan de aktiviteiten fan de wurkferbannen.

AKTIVITEITEN
Lêzingen / gearkomsten
Datum
1. 16 febrewaris 2017
Sprekker
E. Kramer
Titel fan de lêzingen
Midden Stientiid
Opkomst (tal leden en oare gasten)
19
Gearfetting: Oer dit tiidrek is yn Nederlân net al tefolle bekend omdat de boppeste

lagen gauris fersteurd binne mei as gefolch dat goed ûndersyk net rjocht mooglik is.
Dêrtroch is de ûndersykskapasiteit, ek yn Noard-Nederlân, beheind. Sa kin it komme
dat in nij fynplak ûnder Assen op dit stuit net goed ûndersocht wurde kin. Dochs
binne der ek ljochtpuntsjes, lykas de fynsten dy’t dien binne by de oanlis fan it
akwadukt yn de Wâldwei ûnder Ljouwert. Hjir binne twa grutte stúdzjes út weikaam.
Evert Kramer fertelde oer bekende ûndersikers, lykas Jacques Boucher de
Crèvecœur de Perthes (1788-1868), dy’t as earste wiisde op it belang fan ûndersyk
nei de Stientiid en sjoen wurde kin as de earste stientsjesiker. Ek yn Fryslân wiene
bekende stientsjesikers warber. As foarbyld neamde er ûnder oaren dokter Johannes
Siebinga (1898-1969) út De Pein dy’t in soad ûndersyk die op de sângrûnen fan
Smellingerlân.
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Datum
Sprekker
Titel fan de lêzing

2. 20 april 2017
Menno Keulen
It ûntstean fen tapassen fan boustiennen en
dakpannen yn de Midsiuwen
23

Opkomst (tal leden en oare gasten)
Gearfetting:
Der binne yn Fryslân op syn minst 128 plakken bekend dêr’t oait in tichel- of panwurk
stien hat. Yn sa’n 26 gefallen giet it om in midsiuwske stienbakkerij. Dy lokaasjes binne
safolle mooglik yn byld brocht troch de Stichting Historie Grofkeramiek. Keulen fertelde
dêrby ek in soad oer produksjetechniken, de fierdere skiednis en wat derfan oerbleaun is.
Datum
3. 21 septimber 2017
Sprekker
Angelique Kaspers
Titel fan de lêzing
Fjildkartearingen en ier-midsiuwsk ierdewurk
Opkomst (tal leden en oare gasten)
15
Gearfetting: In november 2015 heeft het Terpencentrum van het Groninger instituut

voor Archeologie (GIA) in samenwerking met vrijwilligers een veldkartering
uitgevoerd in Dongjum. De veldkartering is uitgevoerd in opdracht van de provincie
Fryslân en heeft als doel de bruikbaarheid van deze onderzoeksmethode te testen
voor de monitoring van de aantasting van terpen. Verder is er gekeken naar de
inhoudelijke informatie die de veldkartering oplevert met betrekking tot de
vroegmiddeleeuwse handel in importaardewerk.
Datum
Sprekker
Titel fan de lêzing

4. 14 desimber 2017
Peter Vos

Geo-/archeolânskiplik ûndersyk yn NoardNederlân

Opkomst (tal leden en oare gasten)

22

Gearfetting: In de lezing is ingegaan worden op welke wijze paleolandschapskaarten
van Nederland worden samengesteld en welke processen en factoren
verantwoordelijk waren voor het ontstaan van het Noord Nederlandse kustgebied in
het Holoceen (huidige warme klimaatperiode die ca. 11.500 jaar geleden begon). De
werkwijze en de gebruikte bronnen voor het maken paleolandschaps-reconstructie
kaarten zullen worden toegelicht. De getoonde reconstructiekaarten van Nederland
zijn gepubliceerd in de ‘Atlas van Nederland in het Holoceen’ en de recente update
van deze kaarten zijn verschenen in het boek ‘The origin of the Dutch coastal
landscape’.
Sympoasia
Datum en lokaasje
Titel
Doelstelling
Sprekkers en titel bydrage
Opkomst (tal leden en oare gasten)
Gearfetting (maksimaal ½ A4)

1.

Publikaasjes (ynklusyf boek-presintaasjes)
Datum
1.
Namme tydskrift of útjouwerij
Auteur
Titel fan de publikaasje
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Tal siden
Koarte omskriuwing tematyk | doel publikaasje
Datum
2.
Namme tydskrift of útjouwerij
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
Reisdoel
Gids | gastsprekker
Opkomst (tal leden en oare gasten)

1.

Oare aktiviteiten

FINÂNSJES
Totaal útjeften yn 2016
Spesifikaasje útjeften:
- Bestjoerssaken
- Gearkomsten
- Lêzingen
- Sympoasia
- Publikaasjes
- Ekskurzjes
- Oare saken

€
€
€
€
€
€
€
€

200,-

200,-

BYSÛNDERHEDEN/OPMERKINGS/WINSKEN
- It wurkferbân wie belutsen by de restauraasjes fan de tsjerken fan Skettens, Langwar,
Driesum en Lollum. Fierder by graafwurksumheden by Easterbierrum, Easterwâlde,
Marrum en yn Harns.

