
door TIMO D’HOLLOSY

DUOBAAN
Met haar aanstelling kwam Francien (in een voor die tijd

zéér moderne duo-baanconstructie) naast Moniek Krau-

wer aan het hoofd te staan van het ‘bureau archeologie’.

Deze jongste afdeling van de gemeente Amersfoort was

sinds de oprichting ervan in 1984 snel gegroeid; de toen-

malige stadsarcheoloog kon wel wat hulp gebruiken. 

Gedeeld leiderschap met Francien bleek een succesfor-

mule die nu al 25 jaar stand houdt. Eerst met Moniek en

vanaf 1994 met mij. Samen met ons bouwde ze de ar-

cheologische dienst uit tot het huidige Centrum voor

Archeologie: een dynamisch bedrijf waar circa dertig men-

sen werkzaam zijn. 

STEEDS LEUKER
In de loop der jaren is Francien steeds minder zelf met

schep en laarzen in het veld te vinden. Ze stuurt vanaf
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Francien Snieder
‘Stadsarcheologe krijgt versterking’ kopte de Amersfoortse Courant
in het najaar van 1986. Op 1 februari 1987 trad Francien Snieder aan 
als Amersfoorts tweede stadsarcheoloog. 

de kant de opgravingen aan. De resultaten van ieder

nieuw onderzoek worden door haar gepast aan de al-

maar toenemende archeologische kennis over Amers-

foort. En die groei maakt dat het werk voor Francien leuk

blijft; of beter gezegd: steeds leuker wórdt – en ik herken

dat uit eigen ervaring. Sprekend hiervoor is ook dat veel

van de medewerkers al lang bij het Centrum werken;

sommigen al vanaf het allereerste begin. 

KENNIS DELEN
Kenmerkend voor Francien is dat zij haar kennis en erva-

ringen graag met anderen deelt. In de afgelopen 25 jaar

heeft ze meer dan honderd artikelen geschreven, aan vele

boeken meegewerkt en was ze betrokken bij diverse ten-

toonstellingen en educatieprojecten. Ze is zeer actief in

de Stichting Archeologie Amersfoort (STAA) en zit in

redacties van verschillende (vak)bladen. Velen kennen

haar van lezingen, rondleidingen door de stad, optredens

voor tv en radio, congressen en symposia. 

VOORVECHTER
Minder zichtbaar, maar zeker niet minder belangrijk, is

haar inzet en betrokkenheid bij de Nederlandse (stads)-

archeologie. Ze zit al vele jaren in het bestuur van het

Convent van Gemeentelijk Archeologen (CGA) en maak-

te lange tijd deel uit van het bestuur van de Stichting

Nederlandse Archeologie (SNA). Francien is een ware

voorvechter voor de Amersfoortse-, de stads- en de Neder-

landse archeologie. Voor deze activiteiten maakt zij ook

buiten de gebruikelijke kantooruren tijd vrij, als vanzelf-

sprekend.

Dat Francien daarmee een bredere invulling geeft aan

haar functie is het gemeentebestuur niet ontgaan. Tij-

dens de Avond van de Amersfoortse Archeologie (ge-

houden op 3 februari in De Observant) ontving Francien

tot haar grote verrassing de Lenaert Nicasiusspeld. Wet-

houder Van den Berg reikte deze gemeentelijke onder-

scheiding aan haar uit voor haar bijdrage aan de Amers-

foortse en Nederlandse gemeentelijke archeologie.

Wethouder Van den

Berg reikt de Lenaert

Nicasiusspeld aan

Francien uit. 
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Onze-Lieve-Vrouwekerkhof, 1986. 

Grote Koppel, 2009.




