Jaarverslag over 2017 van de Drents
Prehistorische Vereniging
Bestuurszaken
Het bestuur bestond dit jaar uit: Ben Westerink voorzitter, Wicher Jansen, secretaris, Evert Jan
Stokking, penningmeester, Anneke van Rhijn–van der Veer, voor de excursies, Linda Kiers voor de
lezingen, Jan van Buuren voor de werkgroep amateur-archeologie, Marian Hulscher-Emeis voor de
Spieker, Pieter den Hengst voor de voorbereiding van de buitenland-excursies. Dr. Annet Nieuwhof
was wetenschappelijk adviseur.
Het bestuur van de DPV kwam in het jaar 2017 zes keer bijeen, meestal in het parochiehuis van de
RK kerk aan de Nassaulaan 3 te Assen.
Leden
Op 31.12.2017 waren er in totaal 246 personen en 12 instellingen lid. Dat betekent een toename van
8 personen.
Ledenvergadering
De ledenvergadering werd gehouden op zaterdag 22 april 2017 in het Stationskoffiehuis in Rolde.
De Spieker
Het verenigingsblad De Spieker verscheen vier keer. Een aantal leden heeft spontaan meegedacht
en meegedaan met bijdragen voor het blad. Dit betrof vooral de rubrieken ‘Van de leden’, suggesties
voor de columns, de interviews – en het afnemen daarvan – en voor artikelen. Het schrijven van
verslagen over lezingen en excursies wordt sinds jaren al door leden gedaan. De redactie is hier heel
dankbaar voor. De Spieker is duidelijk een verenigingsblad ‘van en voor’ de leden.
Excursies
6 februari 2017: Spoedexcursie naar opgraving laat Romeinse en vroeg-middeleeuwse bewoning bij
Rolde. Rondleiding door drs. Janneke Hielkema, archeoloog
6 mei 2017: Excursie naar Magnuskerk in Anloo met voordracht door Pieter den Hengst en op de
middag een wandeling naar het archeologisch reservaat De Strubben-Kniphorstbos.
30 mei t/m 3 juni 2017: Voorjaarsreis naar de Harz, o.l.v. Pieter den Hengst en Anneke van Rhijn-van
der Veer
21 oktober 2017: Najaarsexcursie Ostfriesland naar de Noordelijke kuststreek en de wierden
(warften) in de omgeving van Esens. Bij Aurich werd de Upstalsboom bezocht. In het museum in
Esens en tijdens de bustocht had Axel Heinze de leiding.
Lezingen
10 januari: 2017 Dr. W.Prummel: De dieren van de terp Wijnaldum-Tjitsma
9 februari 2017: Drs. E.P.H. Bregman: De Hondsrug: meer dan een bult zand
14 maart 2017: Dr. Paulien de Roever: De Swifterbantcultuur 5000-3400 v. Chr. Een cultuur van
jager-verzamelaars die gingen akkeren en vee houden.
23 april 2017 (ledendag): Prof. dr. Daan Raemaekers: De verbeelding van de prehistorie. Hoe nietarcheologische bronnen vorm geven aan onze beelden van de prehistorie.
3 oktober 2017: Dr. Peter Vos: De bodem van Noord-Nederland grondig bekeken: wat zand, klei en
veen ons vertellen over de landschapsgeschiedenis van de noordelijke kustregio.

7 november: Dr. Bjørn I. Smit: Steentijdresten uit de Noordzee: meer dan de vangst van de dag!
Recente vondsten en onderzoeksmogelijkheden.
12 december 2017: Dr. Quentin P.J. Bourgeois: Prehistorische dodenwegen op de Veluwe.
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Manifestaties
11 juni 2017: Zomerfestival bij het Duurzaamheidscentrum in Assen.
6 augustus 2017: Oertijdmarkt in het Hunebedcentrum te Assen.
Ledendag:
De ledendag, met jaarlijkse ledenvergadering, werd gehouden op 22 april 2017 in het
stationskoffiehuis in Rolde.
De website
De webredactie van de site bestond uit Wicher Jansen, Anneke van Rhijn, Evert Jan Stokking, Linda
Kiers, Jan van Buuren, elk met een eigen taak.
Nieuwsbrief
Door Gérard Versijp werd in 2017 vier maal een elektronische nieuwsbrief samengesteld welke onder
verantwoording van het bestuur werd verzonden door de webredactie.
Stichting Nieuwe Drentse Volksalmanak (NDVA) 2017
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 Ben Westerink 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 Amateur-archeologie
In 2017, het elfde seizoen van de Werkgroep Amateur-archeologie, zijn zoals gewoonlijk drie
avondbijeenkomsten georganiseerd. Amateur-archeologen, die actief zijn in het veld en/of een eigen
collectie hebben, worden voor de bijeenkomsten uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomsten worden
lezingen verzorgd en is er voldoende ruimte voor het uitwisselen van nieuwtjes en het laten zien en
bekijken van elkaars nieuwste vondsten. Zowel leden van de DPV als niet-leden zijn welkom op
voordracht van een lid van de Werkgroep. Overzicht van de bijeenkomsten en lezingen:
25 januari 2017: Ernest Mols : ‘Zomaar vuistbijlen zoeken langs een beekdal’.
5 februari 2017: Drs. Ivar Schute (Senior Projectleider RAAP); ‘De archeologie van de Tweede
Wereldoorlog’.
15 maart 2017: Jaap Beuker; ‘Stenen bij het haardvuur’.
De verslagen van de lezingen zijn vermeld in De Spieker van juni 2017.

