
Dames en heren, 

 

Voor de tweede keer vindt de uitreiking van de Guillon-penning plaats, vernoemd naar de 

Roermondse verzamelaar en amateur-archeoloog Charles Guillon. Guillon leefde van 1811-

1873 en bezat aan het eind van zijn leven de grootste en belangrijkste collectie oudheden uit 

Limburg. Zijn verzameling werd getoond in het Museé Guillon in zijn woonhuis aan de 

Swalmerstraat in Roermond.   

De Guillon-penning is een eerbetoon aan een persoon, stichting of vereniging, die zich heeft 

ingezet voor de Limburgse archeologie. De organisatie van de Limburgse Archeologiedagen 

bepaalt wie in aanmerking komt voor de prijs - op grond van beargumenteerde voordrachten - 

en maakt een lofrede. Waren verleden jaar de voordrachten nog gering, dit jaar waren er al 

meer en ook de verdeling over de verschillende aspecten van de archeologie was groot. Na 

intensief beraad is er door de organisatie van de Limburgse Archeologiedagen een keuze 

gemaakt en een lofrede geschreven, die ik nu graag wil afsteken.   

 

Het is gebruikelijk bij een lofrede geleidelijk de spanning op te bouwen, maar vandaag kan ik 

al snel een tipje van de sluier oplichten. Vanochtend heb ik uitgebreid gesproken over de 

geschiedenis van de Limburgse amateur-archeologie en allemaal hebben we kunnen 

constateren dat die gedomineerd wordt door mannen. Mannen in het veld, mannen in besturen 

en mannen die over de vondsten publiceren. Ik kan dan alvast verklappen dat de keuze niet op 

een man is gevallen.  

 

Nu kan ik een hele sociologische verhandeling afsteken over de veranderingen in de 

samenleving en de specifieke rol die de vrouw daar in speelde. Vervolgens kunnen er dan 

parallellen getrokken worden naar de archeologie. Dat is natuurlijk allemaal reuze interessant, 

maar hier niet direct de plaats.   

De winnares is een vrouw die niet snel op de voorgrond treedt. Voor wie haar kent - en door 

het opereren op de achtergrond zijn dat er niet veel - kenschetsen haar als bescheiden, maar 

ook als gedreven. Ze wordt genoemd als een vrouw met een heel groot hart voor de 

archeologie en dat ze daar ook heel veel tijd aan besteedt. Ze is een autodidact in de ware zin 

des woord. Nadat ze gestopt was met werken heeft ze door zelfstudie en haar grote 

bibliotheek zich de kennis van de archeologie eigen gemaakt. Nu ontaardt een dergelijke 

benadering van de archeologie vaak in een vorm die onze Engelse collega’s zo 

veelbetekenend armchair archaeology noemen, maar de winnares is een vrouw die met beide 

benen altijd in het veld staat. Aan de westzijde van de Maas zoekt zij vindplaatsen af en heeft 

zo een grote verzameling opgebouwd. Er hoeft maar een melding te zijn van archeologische 

vondsten of een noodonderzoek en ze assisteert om te redden wat er te redden valt. 

Zorgvuldig documenteert ze eventuele sporen en bergt de vondsten. Vaak worden die 

activiteiten ontplooid in samenwerking met de archeologische werkgroep. Over die 

onderzoeken doet zij verslag, maar helaas op bescheiden schaal. De resultaten van al dat 

onderzoek zou best in ruimere kring gepresenteerd mogen worden, is de mening van de 

organisatie die zich gebogen heeft over de toekenning van de penning.  

Misschien heeft iedereen nu alle vrouwen vragend in de zaal bekeken en om aan die 

onzekerheid maar een eind te maken kan ik u mededelen dat de winnares van de Guillon-

penning 2010 Mien van Hoef is.  

 

Nu haar naam bekend is, kan ik nog iets meer specifiek over haar zijn. Behalve actief lid van 

de studiegroep Leudal zit zij ook in het bestuur en is Mien conservator van het Leudalmuseum 

in Haelen. Deze werkgroep heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de gebiedsvisie natuur 

en cultuur in het Leudal, vooral bekend door de publicatie van het boek over de 



cultuurhistorische waarden van beekdalen. Zij heeft ook de werkzaamheden ten behoeve van 

het weer laten meanderen van de Leveroysche en Heythuizer beek tussen de Belgische grens 

en de Maas archeologisch begeleid.  

Op iedere opgraving in de regio, of die worden uitgevoerd door commerciële bedrijven of 

door heemkundige verenigingen, is ze aanwezig. Met haar kennis van de omgeving levert ze 

steeds een waardevolle en gewaardeerde bijdrage en is ze een vraagbaak voor iedereen. 

In het museum is zij verantwoordelijk voor een nog steeds groeiende grote collectie. Met 

regelmaat organiseert ze tentoonstellingen, o.a. op het gebied van de archeologie.  

 

De inzet van Mien van Hoef voor de archeologie is groot gedurende een groot aantal jaren. 

Wij hopen dat daar nog vele jaren bij mogen komen. Voor al die inzet, en het hier al boven 

gememoreerde verzette werk, is de toekenning van de Guillon-penning op zijn plaats.  

 

De overhandigingceremonie zal verricht worden door de wethouder financiën, verkeer en 

cultuur van de gemeente Venlo, de heer Jos Teeuwen.  

 
Toespraak door Leo Verhart in verband met de uitreiking van de Guillonpenning. 

 

 

 

 

 


