Jaarverslag over 2021 van de Drents Prehistorische Vereniging
Bestuurszaken
Het bestuur bestond dit jaar uit: Bert Tuin, voorzitter, Vincent van Vilsteren, secretaris en excursies,
Evert Jan Stokking, penningmeester, Gerda Allersma voor de lezingen en excursies, Jan van Buuren
voor de Werkgroep Amateurarcheologie, Berna van Wijk voor De Spieker en Teddy Broersma als
webmaster. Voor de organisatorische voorbereiding van de buitenlandexcursies is Ruud Christiaanse
tweemaal (via ZOOM) in de vergadering aangeschoven Marie-France van Oorsouw is bereid
gevonden om samen met Bert Huiskes de inhoudelijke coördinatie van de buitenlandexcusies te doen.
Dr. Annet Nieuwhof was wetenschappelijk adviseur.
Het bestuur van de DPV kwam in het jaar 2021 zeven keer bijeen, waarvan twee keer in het
parochiehuis van de R.K.-kerk aan de Nassaulaan 3 te Assen en vijf keer via ZOOM.
Leden
Op 31 december 2021 hadden we 287 leden, waarvan 11 instellingen. We hebben 32 nieuwe leden
verwelkomd, 7 eden hebben opgezegd, 2 zijn overleden en 1 lid is uitgeschreven. Per saldo een
toename van 22 leden. Zo'n stijging is lange tijd niet voorgekomen. Vermoedelijk is dit een positief
gevolg van de corona-pandemie.
Ledendag
De ledendag met jaarlijkse ledenvergadering, gepland op 8 mei, kon vanwege corona niet fysiek
gehouden worden. Gelukkig konden we dit jaar wel een digitale ledenvergadering houden via ZOOM.
De Spieker
Het verenigingsblad De Spieker verscheen dit jaar vier keer. Berna van Wijk fungeerde daarbij als
hoofdredacteur. De kopij bestond o.a. uit artikelen van leden en niet-leden, bijdragen van het RMO en
het Drents Museum, studenten archeologie en verslagen van (online) lezingen. Net als vorig jaar
resulteerden de vier Spiekers in 124 pagina’s. De enige meerdaagse excursie die doorgang kon
vinden was de binnenlandse excursie waarvan het verslag in het decembernummer stond.
Excursies
Dit jaar waren zes binnenlandse excursies gepland (waarvan drie digitaal).
23 februari 2021: eerste digitale rondleiding Rijksmuseum van Oudheden o.l.v. Lucas Knitel.
23 maart 2021: tweede digitale rondleiding Rijksmuseum van Oudheden o.l.v. Lucas Knitel.
20 april 2021: derde digitale rondleiding Rijksmuseum van Oudheden o.l.v. Lucas Knitel.
29 mei 2021: wandelexcursie naar de Groningse wierden o.l.v. Ben Westerink.en Gerda Allersma
1 en 2 oktober 2021: excursie naar West-Friesland o.l.v. Vincent van Vilsteren.
5 november 2021: excursie naar de opgraving Daalkampen in Borger o.l.v. Janneke Hielkema
Met uitzondering van de wandelexcursie naar de Groningse wierdren konden de overige excursies wel
doorgang vinden. Helaas moest dit jaar vanwege alle problemen met corona de buitenlandse excursie
(voorzien naar East-Anglia) worden afgelast. Om dit leed enigszins te verzachten was de
binnenlandse excursie, waarvoor zich 15 deelnemers hadden aangemeld, ditmaal meerdaags.
Lezingen
12 januari 2021: Canan Çakirlar: Begin en ontwikkeling van veeteelt (verplaatst naar 5 oktober).
9 februari 2021: Angelique Kaspers: Opnieuw naar Wijnanldum-Tjitsma – het testen van de potentiële
waarde van veldkarteringen.
9 maart 2021: Reinder Reinders: Van kano tot kapel – landschap en archeologisch onderzoek in de
marke van Pesse.
8 mei 2021 (ledendag): Vincent van Vilsteren: Een spannende reis naar Iran.
5 oktober 2021: Canan Çakirlar: Begin en ontwikkeling van veeteelt.
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2 november 2021: Yftinus van Popta: Verdronken dorpen en verdwenen land – De laat-middeleeuwse
wreedheden van de Zuiderzee vanuit een ruimtelijk en archeologisch perspectief.
23 november 2021: Floor Huisman: Wilde ‘wetlanders’ en brave boeren – Must Farm en de relatie
tussen gemeenschappen in en om de prehistorische East Anglian Fens (c. 4000 v.Chr. – 100 na Chr.).
7 december 2021: De verdwenen Eems – een landschapsarchief.
De lezingen van 12 januari, 9 maart en 23 november zijn doorgeschoven naar een later tijdstip in 2021
danwel naar 2022 (lezing Floor Huisman was ook bedoeld als voorbereiding op de afgelaste
buitenland-excursie naar East-Anglia). Alle andere lezingen werden vanwege corona online
aangeboden (deels vooraf opgenomen, deels live-stream).
DPV-aanwezigheid bij evenementen
De Oertijdmarkt in Borger is vanwege corona niet doorgegaan. Wel kon het OER-festival in Diever op
24 juli 2021 doorgang vinden. De DPV was er met een stand vertegenwoordigd.
Ook was de DPV aanwezig bij de open dag van de opgraving Kloosterakker op 15 november (zie
hierna).
De website
De redactie van de website was in handen van webmaster Teddy Broersma.
Nieuwsbrief
In 2021 werd driemaal een reguliere elektronische nieuwsbrief samengesteld welke onder
verantwoording van het bestuur werd verzonden door de webredactie. Daarnaast zijn er nog acht
incidentele nieuwsbrieven verstuurd (alleen naar leden).
Stichting Nieuwe Drentse Volksalmanak (NDVA) 2021
De NDVA is een gezamenlijke uitgave van de Stichting Nieuwe Drentse Volksalmanak in
samenwerking met de Drentse Historische Vereniging, de Drents Prehistorische Vereniging, het
Drents Archief en de Stichting ‘Vrienden van het Drents Museum’.
Namens de DPV heeft onze voorzitter Bert Tuin zitting in het stichtingsbestuur. In de NDVA, die de
leden van de DPV jaarlijks wordt toegestuurd, staan wetenschappelijk verantwoorde artikelen over de
geschiedenis, genealogie en archeologie van Drenthe.
Werkgroep Amateurarcheologie
In 2021, het vijftiende seizoen van de Werkgroep Amateurarcheologie, konden vanwege corona de
drie gebruikelijke avondbijeenkomsten in het winterseizoen geen doorgang vinden.
De werkgroep is dit jaar wel intensief bezig geweest bij de opgraving Kloosterakker in Assen. Op deze
door ons lid Jan van Rijn ontdekte vindplaats kon voor het eerst in Drenthe een nederzetting van de
Ahrensburgcultuur (10.900 – 8900 v.Chr.) worden opgegraven.
Ook is een deel van de werkgroep een week lang actief geweest in Duitsland bij de opgraving
Drelsdorf (Schleswig-Holstein). De Duitse archeologen hadden de hulp van leden van de werkgroep
ingeroepen vanwege hun expertise bij het opsporen van midden-paleolithische vindplaatsen. Die
expertise was eerder opgedaan bij de ontdekking van de inmiddels befaamde site bij Peest.
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