JAARVERSLAG
VAN DE ARCHAEOLOGISCHE WERKGROEP 'WEST-FRIESLAND'
OVER HET JAAR 1962.

De samenstelling van de werkgroep was in het verslagjaar als
volgt:
Tijd: voorz.: Drs T. R. Mulder, secretaris J. Ottenbros, leden:
R. Sasburg, Drs W. F. G. Wiese en Ir G. M. M. v. d. Valk.
Wetenschappelijk adviseur J. F. van Regteren Altena. Toen de
heer v. d. Valk te kennen gaf, te willen bedanken als lid van de
werkgroep, werd terstond getracht in de a.s. vacature te voorzien,
door de heer N. van Schijndel te Hem aan te trekken — zulks
mede in verband met de herverkaveling van De Drieban — welke
poging positief resultaat opleverde.
De werkgroep vergaderde in verslagjaar slechts twee maal. Tussen
voorzitter en secretaris werden meerdere besprekingen gevoerd.
Het veldonderzoek kon niet die voortgang vinden als door ons
werd gewenst. Het is niet altijd mogelijk dat de programma's van
de opgravende instanties gecoördineerd kunnen worden met de
situatie in ons gewest, middelen der arbeidsmarkt en seizoen, en
de tijden van medewerkers leggen soms grote beperkingen op.
Hierdoor werd ook het werk van de commissie nadelig beïnvloed.
Het is al eens meer gezegd (Jaarverslag 1960), wat de bodem be¬
waart zal voor de vakmensen ook na eeuwen nog duidelijke taal
kunnen spreken en zal ook het voorbije jaar niet als verloren
beschouwd behoeven te worden.
Toch kon op deze wijze niet worden voortgegaan en in verband
met de omstandigheid, dat thans een beroep kon worden gedaan
op de heer Drs W. F. G. Wiese als voorzitter op te treden, stelde
de wnd. voorzitter in de vergadering van 4 december 1962 zijn
plaats ter beschikking.
De heer Wiese verlegde de vaart weer op de oude koers, zodat
voor 1963 een redelijk werkplan werd opgemaakt. Door een of
meer leden van de werkgroep werd acte de presence gegeven bij
de jaarvergadering van de A.W.W.N. te Amersfoort en voorts op
diverse bijeenkomsten in Haarlem, Amsterdam en Wormerveer,
waar door zusterverenigingen lezingen werden gehouden.
Zoals op de 38e Westfriezendag reeds werd vermeld, heeft een
deputatie van het Bestuur van het Genootschap en van

