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De stichting

De Gelderse Archaeologische Stichting is al bijna dan 90-jaar het trefpunt van amateur- en
beroepsarcheologen in de provincie Gelderland.
Het doel van de Gelderse Archaeologische Stichting is de bevordering van het archeologisch onderzoek
in de provincie Gelderland, het bevorderen van de bescherming en bewaring van archeologische
monumenten, voor zover zij worden aangetroffen binnen de grenzen van die provincie, alsmede de
verbreiding van kennis daaromtrent. De Gelderse Archaeologische Stichting wil de mensen interesseren
voor de archeologie van Gelderland. De stichting ziet zich hierbij nadrukkelijk een rol als intermediair
tussen professionals en het bredere publiek.
De Gelderse Archaeologische Stichting is sinds 2018 geen eigenaar meer van een uitgebreide
representatieve archeologische collectie. Deze collectie is geschonken aan de Provincie Gelderland en
laat dit beheren door het Gelders Archeologisch Centrum G.M. Kam, onderdeel van Museum Het
Valkhof. Museum Het Valkhof in Nijmegen toont een representatief deel van de collectie. Verder is
een deel van de collectie ondergebracht bij diverse andere Gelderse musea en instellingen. De collectie
blijft, vanwege haar bijzondere geschiedenis, intact als deelcollectie. Museum Het Valkhof zal zich
inspannen voor de digitalisering van de collectie en zal zich inspannen om er voor te zorgen dat de
collectie zoveel mogelijk – al dan niet via bruikleen aan andere musea; met name via plaatsing op de
website www.collectiegelderland.nl – aan het publiek kan worden getoond. De collectie is op deze wijze
toegankelijk en zichtbaar voor iedereen die hiervoor belangstelling heeft. De Gelderse Archaeologische
Stichting zal optreden als bemiddelaar naar Museum Het Valkhof voor de overdracht van particuliere
collecties die aan de stichting worden aangeboden.
Jaarlijks organiseert de stichting de Gelderse Archeologie Dag, dit ter bevordering van de contacten
tussen wetenschap en amateurs. Ook vervuld de Gelderse Archeologische Stichting een belangrijke rol in
de totstandkoming van de archeologische Kroniek van Gelderland.
Het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de Gelderse Archaeologische Stichting zijn samengesteld uit
vertegenwoordigers van archeologische instituten, archieven, verenigingen en andere belanghebbenden.
Het Bestuur
Het Dagelijks Bestuur heeft in 2019 twee maal vergaderd. Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur met
name in het voorjaar overleg gepleegd archeoloog Michel Groothedde van de gemeente Zutphen over de
organisatie van Gelderse Archeologie dag.
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Tijdens de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur zijn onder andere de volgende zaken aan de orde
gesteld:
- organisatie Gelderse Archeologie dag 2019 te Zutphen
- Young Professionals
- toekomstige rol van het Algemeen Bestuur n.a.v. lage opkomst bij vergaderingen
- jubileum 90-jarige bestaan van de stichting
- voorbereiding Gelderse Archeologie dag 2020 te Arnhem
De jaarvergadering van het Algemeen Bestuur werd gehouden op vrijdag 15 februari te Arnhem bij
Erfgoed Gelderland.
Gelderse Archeologie dag 2019
De Gelderse Archeologie dag bestond uit een gevarieerd programma met als thema; “Bid, werk en
bewonder”. Een vijftal sprekers hebben de meest recente vondsten en opgravingen in en rondom
Zutphen gepresenteerd, onderwerpen waren de vondsten in de Walburgiskerk en de opgravingen bij het
klooster Rondeel en de Gasthuiskerk. Daarnaast was er een capita selecta van archeologische
onderzoeken uit de provincie Gelderland. Sprekers waren onder andere: Michel Groothedde, (gemeente
Zutphen), Norbert Eeltink (Aestimatica), Davy Kastelein (regio Achterhoek), Masja Parlevliet
(gemeente Apeldoorn) en Peter Wemerman (Econsultancy). De Gelderse Archaeologische Stichting is
in 2019 gestart met een pilotgroep jonge enthousiaste archeologen, die voorlopig onder de naam Young
Professionals opereren. Aan de Young Professionals is gevraagd om een invulling te geven aan het
middagdeel ofwel capita selecta van het programma. Zij zijn gekomen met divers aanbod van
onderwerpen met betrekking tot archeologie in Gelderland. Na het programma van lezingen waren er
verschillende rondleidingen door de stad Zutphen en de Walburgiskerk. De dag is afgesloten met een
bezoek aan Musea Zutphen en een borrel waar werd nagepraat en waar netwerken centraal stond met
(andere) beroeps- en amateurarcheologen. De dag is goed bezocht en er was met 120 deelnemers het
maximaal aantal bezoekers bereikt.
Young Professionals – Gelderse Archeologische Stichting
De Gelderse Archaeologische Stichting is in 2019 gestart met een pilotgroep jonge enthousiaste
archeologen, welke onder de naam Young Professionals opereren. De Gelderse Archaeologische
Stichting wilt Young Professionals en archeologie meer met elkaar verbinden. Jonge archeologen
brengen vaak een andere dynamiek en kan de Gelderse Archaeologische Stichting nieuwe invalshoeken,
frisse en innovatieve ideeën aanreiken die passen bij de doelstelling. De Young Professionals krijgen de
vrijheid om ideeën te ontwikkelen, maar om hen op de weg te helpen zullen er enkele kaders geboden
worden waarbinnen zij zich kunnen ontwikkelen. Voor de pilot zullen de jonge archeologen fungeren
als een denktank over vraagstukken met betrekking tot publieksarcheologie en zullen zij ondersteuning
bieden bij verbetering van de PR door middel van het beheren van verschillende sociale media accounts
(Facebook en Instagram)
Archeologische Kroniek
Vanuit het Algemeen bestuur is een akkoord gekomen op het voorstel om de Archeologische Kroniek
volledig via het platform Mijn Gelderland aan te bieden. Sinds 2015 werd in ‘Bijdragen en
Mededelingen Gelre’, in het jaarboek van de Vereniging Gelre, de archeologische kroniek van
Gelderland gepubliceerd. Voor deze jaarlijkse verslaggeving van de archeologische ontwikkelingen in
Gelderland is Vicevoorzitter drs. M. Smit betrokken. De Vereniging Gelre en de auteurs zijn akkoord
gegaan om publieksvriendelijke versies van de artikelen uit de oude uitgaves op Mijn Gelderland te
publiceren. Daarmee zijn de archeologische ontwikkelingen in Gelderland voor een groter publiek
beschikbaar. Vanaf 2019 zijn de Archeologische Kronieken alleen te lezen via de website. Publicaties uit
de Kroniek van de jaren 2015 t/m 2018 worden ook allen gedigereerd aangeboden via Mijn Gelderland
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en zijn per kroniekjaar te raadplegen op een overzichtspagina. Dit alles heeft uiteindelijk geresulteerd in
een nieuwe Special op Mijn Gelderland genaamd; Archeokroniek.
Artikel geschiedenis Gelderse Archeologische Stichting: Archiefonderzoek Gelders Archief
Dhr. dr. J. Vervloet (oud voorzitter Gelderse Archaeologisch Stichting) is in 2018 gestart met het
onderzoek in het archief van de Stichting. Hierover verschijnt tijdens het jubileumjaar een artikel over
de geschiedenis van de Gelderse Archaeologische Stichting. Gezien de omvang en grote diversiteit aan
informatie wordt hij vanaf dit jaar ondersteund door bestuursleden dhr. E. Alink en mw. Drs. M. Smit.
De collectie
Voor 2019 zijn er t.a.v. de collectie van de Gelderse Archaeologische Stichting enkele ontwikkelingen te
melden. Sinds de schenking van de GAS-collectie aan provincie Gelderland is de collectie in beheer
gebleven van Museum Het Valkhof. Sindsdien zijn delen van de Gelderse Archaeologische Stichting collectie opnieuw verpakt, gedocumenteerd en is de registratie gedigitaliseerd. Dit behoorde tot de
voorwaarde die gesteld zijn aan de overdracht van de collectie. De gehele collectie van de Stichting,
omvattende ca. 26.790 inventarisnummers. Deze worden de komende jaren allen bekeken en
beoordeeld. In geval van afstoting zal Museum Het Valkhof zich houden aan wat de Leidraad voor het
afstoten van museale objecten voorschrijft. De Gelderse Archaeologische Stichting wordt hierbij de
mogelijkheid geboden stukken terug te nemen, dit is nog niet voorgekomen.
Bestuur van de Gelderse Archaeologische Stichting, 2019

Samenstelling Dagelijks bestuur (DB)
- Voorzitter
- Vice-Voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
- Algemeen lid DB

Samenstelling Algemeen bestuur
-dhr. drs. M. Defilet
-mw. drs. M. Parlevliet
-mw. F. Siero
-dhr. drs. J.G.M Verhagen
-dr. S. Weiss-König
-drs. M. Wispelwey
-dhr. drs. S. Diependaal

dr. M.F.M. Wingens
mw. drs. M. Smit
dhr. R. Kramer (MA)
dhr. drs. C. Nieuwenhuize
E. Alink (BA)

(Erfgoed Gelderland)
(Senior Archeoloog)
(Erfgoed Gelderland)
(AWN afd. 18)
(Student UvA)

(Gemeente Arnhem, dienst Stadsbeheer)
(Gemeente Apeldoorn)
(Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers)
(AWN afd. 17)
(Museum het Valkhof / Gelders Archeologisch Centrum G.M. Kam)
(Regio Noord Veluwe)
(Econsultancy)
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