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1. Identiteit 

Wat wil de Gelderse Achaeologische Stichting zijn? 
Een representatief platform van afgevaardigden van instellingen in 
Gelderland, betrokken bij de ontwikkeling van de archeologie in deze 
provincie in de breedste zin des woords, met name bestuurders, 
archeologen, museologen en andere sleutelfiguren uit 
erfgoedinstellingen, alsmede een gastvrij genootschap voor iedereen die 
zich persoonlijk interesseert voor de archeologie in Gelderland. 

Wat wil de Gelderse Archaeologische Stichting doen ? 
Op een actieve wijze invulling geven aan haar doelstelling, de bevordering 
van de archeologie in de provincie Gelderland, met name door via de 
platformfunctie het contact van de archeologen, zowel de 
beroepsarcheologen als de amateur-archeologen te ondersteunen, de 
informatieve en educatieve functie van openbare archeologische collecties 
versterken, de Gelderse Archeologische Collectie in stand te houden, 
toegankelijk te maken en waar mogelijk uit te breiden, de studie en 
beschrijving van collecties in particulier en openbaar bezit te bevorderen, 
alsmede onderzoek en publicaties over de archeologie en gerelateerde 
disciplines in Gelderland, al dan niet in samenwerking, tot stand te 
brengen. 

 
2. Doelgroepen 

Met wie wil de Gelderse Archaeologische Stichting een relatie onderhouden? 
a. Musea in Gelderland die tijdelijk / permanent archeologie (willen) 

presenteren, al dan niet gebruik makend van de Gelderse 
Archeologische Collectie. 

b. Wetenschappelijke instituten met opgravingsbevoegdheid die in 
Gelderland werkzaam zijn (geweest). 

c. Donateurs die financieel willen bijdragen aan de realisering van de 
doelstelling(en). 

d. Afdelingen van de AWN en andere archeologische organisaties die 
lokaal e/o regionaal werkzaam zijn in Gelderland. 
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e. Gemeenten die in het kader van de Monumentenwet en na de 
komende implementatie van het Verdrag van Malta 
verantwoordelijkheid dragen voor specifieke aspecten op 
archeologisch gebied, deels beschikkend over gemeentelijke 
archeologen en deels afhankelijk van de expertise van derden. 

f. Eigenaren van onroerend goed in Gelderland waarop zich 
archeologische monumenten bevinden. 

g. Ondernemingen die zich (ook) op archeologisch terrein begeven. 
h. Instellingen, organisaties en overheden waarvan het werkterrein 

raakvlak heeft met de archeologie en gerelateerde disciplines. 
 
3. Collectie 

De Gelderse Archeologische Collectie van de Gelderse Archaeologische 
Stichting bestaat uit ruim 27.000 bodemvondsten die door aankoop, 
schenking (deels onder servituut) of bruikleengeving deel uitmaken van 
het bezit der stichting. Het zwaartepunt van de collectie betreft de 
Veluwe, in mindere mate de Achterhoek en het Gelders Rivierengebied. 
Deze collectie omvat alle relevante perioden die tot nu toe in Gelderland 
zijn aangetroffen. De Gelderse Archeologische Collectie van de GAS is in 
bruikleen gegeven aan de Provincie Gelderland welke het beheer bij het 
Gelders Archeologisch Centrum G.M.. Kam te Nijmegen heeft 
neergelegd. De collectie is voor een representatief deel in het Museum 
Het Valkhof te Nijmegen en het Historisch Museum Arnhem te zien. 
Daarnaast is de collectie ondergebracht op nog ruim 20 locaties verspreid 
over de gehele provincie Gelderland, met name in lokale, regionale en 
stadsmusea en openbare gebouwen. In voorkomende gevallen vindt 
uitbreiding plaats dankzij schenking of aankoop.  

 
4. Publicaties 

a. De GAS streeft in samenwerking met het Gelders Archeologisch 
Centrum G.M. Kam naar de voortzetting van de Gelderse 
Archeologische Kroniek, een periodieke uitgave van een Gelderland 
omvattend (digitaal) overzicht van de stand van zaken met betrekking 
tot de archeologie, van oudsher gepubliceerd via Bijdragen en 
Mededelingen van de Vereniging Gelre. [Redactietaken: € 6.000,- p.j.; 
digitalisering zie pt. 6b] 

b. De GAS wil incidentele publicaties initiëren en uitgeven, dan wel de 
totstandkoming bevorderen, inzake de archeologie van Gelderland of 
delen daarvan, alsmede de distributie daarvan ter hand nemen, vgl. 
Handzame Handel, F.D. Zeiler. [€ 25.000,-] 

c. De GAS is voornemens in het jubileumjaar (2005) een publicatie over 
75 jaar Gelderse Archaeologische Stichting het licht te doen zien in 
samenwerking met het GAC G.M. Kam. [Eenmalig € 25.000,-] 

d. Wetenschappelijk onderzoek en publicatie van (deel)collecties van de 
GAS in samenwerking met het GAC G.M. Kam. [Werkbegroting volgt 
in de loop van 2003] 
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5. Activiteiten 

a. Continuering van de organisatie van de jaarlijkse Gelderse 
Archeologische Dag, speciaal ter bevordering van de contacten tussen 
wetenschap en amateurs. [€ 3.750,-] 

b. Voortzetting van de periodieke uitreiking van de Wartena-penning 
voor een persoon of rechtspersoon, die zich op voorbeeldige wijze 
verdienstelijk heeft gemaakt voor de beoefening van de archeologie in 
Gelderland. [€ 1.500,- per uitreiking; € 1.000,- eenmalig] 

c. Hernieuwd entameren, ontwikkelen en ondersteunen van cursussen 
op archeologisch gebied via het Gelders Oudheidkundig Contact, het 
Gelders Archeologisch Centrum G.M. Kam, Landschapsbeheer 
Gelderland, volksuniversiteiten en nationale koepels zoals Stichting 
Nederlandse Archeologie en Nationaal Contact Monumenten. [€ 
25.000 eenmalig; na implementatie € 2.500,- structureel] 

d. Stimuleren van het zichtbaar en beleefbaar maken van archeologische 
sporen in de stedelijke en de landschappelijke regio’s van Gelderland. 
[€ 7.500,-  werkconferentie, eenmalig] 

e. Doorgaan met het initiëren van beschrijving en openbaarmaking van 
(particuliere) archeologische collecties uit Gelderland. [€ 24.350,- per 
betaalde opdracht als afstudeerproject of als eerste betaalde opdracht; 
vgl. eerdere GAS-onderzoeksprojecten: P.Schut, Stenen bijlen en N. 
Roijmans, LaTène armbanden] 

f. Pro-actief bevorderen van vernieuwing van de presentatie van de 
archeologie in het publieke domein, zoals musea, openbare gebouwen 
op een voor de diverse doelgroepen aansprekende wijze. [€ 10.000,- 
voor periodieke uitdaging aan musea etc. en tentoonstellingsmakers; 
eerste presentatie gereed in 2005, bij het 75-jarig bestaan van de GAS] 

 
6. Plannen 

a. Onderzoek naar de mogelijkheid om een leerstoel Genese van het 
landschap van Gelderland met speciale aandacht voor de relatie 
tussen cultuurhistorische en archeologische waarden in deze 
provincie te realiseren. [€ 12.175,- voor ontwikkeling richtinggevend 
voorstel] 

b. Ontwikkeling en beheer van content voor een website archeologie 
binnen www.geschiedenisgelderland.nl in samenspraak met diverse 
derden waaronder de provincie Gelderland. [Eenmalig voor de bouw 
van een web-site € 6.500,-; zie voor structurele redactietaken pt. 4a] 

c. Als onafhankelijke en neutrale stichting initiëren en organiseren van 
periodiek overleg tussen de beroepsarcheologen en de diverse 
gerelateerde disciplines en andere belanghebbenden in het veld 
binnen de provincie Gelderland. [€ 3.000,- per jaar] 
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Nijmegen, vrijdag 11 april 2003 
 
 
-Jac. Trijsburg, voorzitter (directeur Gelders Oudheidkundig Contact) 
-Mieke Smit, bestuurslid (gemeentelijk archeoloog, gemeente Arnhem) 
-Antoinette Gerhartl-Witteveen, bestuurslid (voormalig directeur van Museum 
Het Valkhof en 
het Gelders Archeologisch Centrum G.M. Kam te Nijmegen) 
 
 
Financieel overzicht bij Beleidsplan 
GAS 

   

     
   Structureel Incidenteel 
Publicaties    
4a
. 

Gelderse Archeologische Kroniek  €    6.000,00  

4b
. 

Incidentele publicaties   €  25.000,00 

4c
. 

Jubileumpublicatie   €  25.000,00 

4d
. 

Wet. onderzoek en publicatie 
(deel)collecties 

 P.M.  

     
Activiteiten    
5a. organisatie Gelderse Archeologische Dag  €    3.750,00  
5b
. 

uitreiking Wartena-penning  €    1.500,00 €    1.000,00 

5c. cursussen archeologie  €    2.500,00 €  25.000,00 
5d
. 

werkconferentie Sporen   €    7.500,00 

5e. beschrijving / openbaarmaking collecties   €  24.350,00 
5f. bevorderen vernieuwing presentaties  €  10.000,00  
     
Plannen    
6a
. 

Onderzoek naar leerstoel Genese van het 
landschap 

  €  12.175,00 

6b
. 

website binnen 
www.geschiedenisgelderland.nl/ 

  €    6.500,00 

6c
. 

periodiek overleg  €    3.000,00  
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Prioritering Beleidsplan  Profiel & Perspectief, april 2004 
Het Dagelijks Bestuur heeft gezien de reactie van de Provincie besloten om een 
prioritering aan te brengen in de in het beleidsplan genoemde plannen. 
Hieronder vindt u een opsomming, ter vergadering zal de Voorzitter de 
argumenten voor deze keuze uiteen zetten. 
 
 
I. 
6c. Als onafhankelijke en neutrale stichting initiëren en organiseren van 
periodiek overleg tussen de beroepsarcheologen en de diverse gerelateerde 
disciplines en andere belanghebbenden in het veld binnen de provincie 
Gelderland. 
 
II. 
4c. De GAS is voornemens in het jubileumjaar (2005) een publicatie over 75 jaar 
Gelderse Archaeologische Stichting het licht te doen zien in samenwerking met 
het GAC G.M. Kam. 
 
III. 
5a. Continuering van de organisatie van de jaarlijkse Gelderse Archeologische 
Dag, speciaal ter bevordering van de contacten tussen wetenschap en amateurs.  
 
IV. 
5b. Voortzetting van de periodieke uitreiking van de Wartena-penning voor een 
persoon of rechtspersoon, die zich op voorbeeldige wijze verdienstelijk heeft 
gemaakt voor de beoefening van de archeologie in Gelderland.  
 
V. 
5e.   Doorgaan met het initiëren van beschrijving en openbaarmaking van 
(particuliere) archeologische collecties uit Gelderland. 
 
VI. 
6d. Ontwikkeling en beheer van content voor een website archeologie binnen 
www.geschiedenisgelderland.nl  in samenspraak met diverse derden waaronder 
de provincie Gelderland. 
 
VII. 
6a. Onderzoek naar de mogelijkheid om een leerstoel Genese van het landschap 
van Gelderland met speciale aandacht voor de relatie tussen cultuurhistorische 
en archeologische waarden in deze provincie te realiseren. 
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