
Dames en heren, 

 

Voor de derde keer vindt de uitreiking van de Guillonpenning plaats, vernoemd naar de 

Roermondse verzamelaar en amateurarcheoloog 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 nr. 3 in Roermond.   

De Guillonpenning 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.  

 

Dames en heren, zelden hebben we het zo moeilijk gehad met de toekenning van de penning 

als dit jaar. Nu moet u niet denken dat binnen het organisatiecomité de meningen sterk 

verdeeld waren, dat er sprake was van ruzie of regelrechte oorlog, nee integendeel. Nog nooit 

hadden we zo snel overeenstemming en binnen enkele minuten was het duidelijk dat van de 

genomineerden er één was waar we direct van vonden dat hij of zij - u ziet ik probeer de 

spanning er in te houden - dit jaar de penning zou moeten krijgen.  

Toch moesten wij nog een extra overleg plannen om te kijken hoe we de gelukkige nu precies 

moeten eren. Het eerste probleem dat altijd voor ons opdoemt, is of de laureaat wel bereid is 

de penning in ontvangst te nemen. Van sommige zijn we zeker, maar met andere is dat wel 

eens lastig. Een zorgvuldige afweging en voorzichtige navraag in de omgeving van de 

winnaar is dus geboden, maar dat leek ons voor dit jaar geen probleem. Een andere horde die 

we moeten nemen is of de winnaar wel op de dag aanwezig kan zijn, zeker als het feestvarken 

van niets mag weten. Familie, kennissen worden geraadpleegd of die iets weten of hij of zij 

wel naar de Limburgse Archeologie Dag komt en er worden constructies verzonnen om zeker 

te zijn van de aanwezigheid. Zo hebben we het verleden jaar Mien van Hoef met een smoesje 

met de auto van huis opgehaald. 

Dit jaar wisten we zeker dat hij of zij aanwezig zou zijn. Nee, we zaten voor een veel 

serieuzer probleem. Zo groot zelfs dat wij ons tot een list hebben moeten verlagen. De 

beoogde winnaar, die nauw bij de toekenning is betrokken, zal de wenkbrauwen misschien de 

afgelopen weken wel gefronst hebben. In ons complot moesten wij diverse personen 

betrekken en dat noodzaakte ons tot zorgvuldige voorbereiding.  

Wat ik u nu ga vertellen maakt u waarschijnlijk aanvankelijk niets wijzer, maar ik vermoed 

dat er bij de genomineerde een lichtje gaat branden, en een glimlach rond de lippen plooit. 

Cruciaal bij de uitreiking van Guillonpenning is dat de naam van de winnaar op het kleinood 

gegraveerd moet worden. Die gravering wordt aangebracht door een klein bedrijf in 

Roermond. De eerste stap van ons plan was contact op te nemen met de eigenaar om af te 

spreken dat als de penning gebracht zou worden niet de naam erop te graveren die het 

Haelense restauratiebedrijf Restaura, die de penning maakt, zou opgeven. Natuurlijk keek de 

eigenaar vreemd op, maar zag na uitleg de lol er van in. Ik gaf haar de juiste naam door. De 

tweede stap was de virtuele winnaar van de Guillonpenning in het complot te betrekken en 

hem, Huub Schmitz uit Posterholt, op de hoogte te stellen dat zijn naam zou kunnen vallen.  

De derde stap was de moeilijkste. Hoe hielden we de gegraveerde penning buiten het 

zichtveld van de winnaar. Misschien begint het u te dagen. Uiteindelijk bedachten we de 

volgende list. Zodra we de naam hadden opgegeven hield ik intensief contact met de 

graveerder. Intussen had ik het gerucht verspreid dat ik ook iets wilde laten graveren zodat 

mijn aanwezigheid in Roermond bij de graveur verklaard kon worden. Zo kon ik buiten bereik 

van de echte winnaar de penning meenemen.   



Heel ons plan viel in duigen. Afgelopen maandagavond hoorde ik dat de penning niet naar de 

graveur van ons complot was gebracht, maar naar de concurrent. Rond het middernachtelijk 

uur reed ik nog even langs het centrum van Roermond op zoek naar de graveur. Na een tijdje 

zoeken vond ik een geheel met rolluiken gesloten juwelierszaak met de naam Bunny en 

hoopte dat het de goede was. De volgende ochtend begon ik met bellen. Om 8.00 uur geen 

gehoor en dat ging zo ieder half uur door tot 10.00 uur. Ik vreesde het ergste. De zaak 

natuurlijk op dinsdag gesloten en de graveur die in alle rust de verkeerde naam op penning 

zou zetten, want de afspraak was gemaakt dat die op woensdag klaar zou zijn. Ik was 

inmiddels weer naar Roermond afgereisd om in het archief aan de aantekeningen van Guillon 

te werken. Om 10.00 liep ik naar de winkel om ten einde raad bij de buren te vragen hoe ik de 

eigenaar kon bereiken. Tot mijn opluchting zag ik dat de zaak open was. De eigenaresse was 

net met de fiets gearriveerd. Ik legde uit wie ik was, toonde mijn visitekaartje en vroeg of er 

gisteren inderdaad een penning was gebracht. Dat was zo en ik vertelde het hele verhaal.  

Mijn vrees dat ze me niet zou vertrouwen en zou denken dat ik met een handig, maar 

onwaarschijnlijk verhaal een penning wilde lospraten, werd gelukkig niet bewaarheid. Ik kon 

de penning woensdag ophalen. Ik belde woensdagochtend zo nonchelant mogelijk Restaura 

op met de mededeling dat ik toevallig bij Bunny was om iets voor thuis te laten graveren en 

de penning maar had meegenomen. Het werd geslikt als zoete koek.  

In de veronderstelling dat de winnaar Huub Schmitz zou zijn, arriveerden Jo Kempkens en 

Ton Lupak vanochtend in Venlo en betraden onwetend van wat er echt zou gaan komen deze 

zaal. Zij zijn namelijk de werkelijke winnaars van de Guillonpenning 2011, als eigenaren van 

Restaura. 

 

Ik het begin vertelde ik al dat de Guillonpenning wordt uitgereikt aan een persoon of 

instelling die veel heeft betekend voor de Limburgse archeologie. En nu is het een bedrijf dat 

de penning wint en wat voor bedrijf.  

Restaura is een firma van grote naam en faam. Zij zijn in staat de meest ingewikkelde 

restauraties van archeologische voorwerpen en bergingen in het veld uit te voeren. Ze doen 

dat niet alleen nationaal maar ook internationaal. Veel van de aansprekende voorwerpen die in 

onze musea staan en in buitenlandse musea zijn te vinden, hebben zij onderhanden genomen.  

Begonnen op een bovenkamer van een woonhuis is het in 30 jaar tijd uitgegroeid tot een echt 

bedrijf met een groot pand in Haelen met bijna 10 man personeel, allen hoog gekwalificeerd. 

De kern wordt gevormd door de oprichters Jo Kempkens en Ton Lupak, een unieke 

combinatie. Beiden stralen rust uit en ieder heeft zijn eigen specifieke capaciteiten die in 

combinatie juist de succesformule van het bedrijf vormen. Ik gebruik wel eens de parallel van 

Lennon en McCartney, beiden uitstekende musici, maar de combinatie maakt ze tot de 

Beatles. Zo is het ook met Ton en Jo, beiden bescheiden en een en al vakmanschap. Jo de 

uitvinder, de man die steeds nieuwe wegen inslaat en oplossingen zoekt en Ton de man van 

het detail en die de rust en het doorzettingsvermogen heeft waar velen allang afgehaakt 

zouden hebben. In die jaren hebben zij een enorme expertise opgebouwd en worden dan ook 

door iedereen geraadpleegd, misschien wel eens te veel. 

Restaura is een bedrijf, maar ook weer niet zoals we bedrijven kennen. Altijd doen zij dingen 

extra, vooral als het om de Limburgse archeologie gaat. Ze ondersteunen amateurs en 

verenigingen, zetten zich vaak in voor de archeologie, geven adviezen en dat allemaal 

belangeloos. Zij spelen daarnaast ook nog een belangrijke rol als intermediair tussen vinders 

en wetenschappers waardoor vondsten en de kennis daarover snel voor de wetenschap 

beschikbaar komen. Wetenschappers op hun beurt gaan ten rade bij Restaura. Musea besteden 

hun meest gecompliceerde restauraties aan het bedrijf uit. 

Daarnaast zijn Ton en Jo ook nog actief binnen de Limburgse archeologie op bestuurlijk en 

organisatorisch vlak. Ton speelt een rol binnen Rura, de Heemkunde Vereniging Roerstreek 



en is bestuurslid van de Archeologische Vereniging Limburg. Jo op zijn beurt is actief als 

bestuurslid van de HVR en mede verantwoordelijk voor de professionele vaste inrichting van 

het Roerstreekmuseum in St. Odiliënberg en de tijdelijke tentoonstellingen.  

 

Voor ons is het duidelijk. Met recht zijn zij de winnaars van de Guillonpenning. Ik wil Jos 

Schatorje, directeur van het Limburgs Museum vragen de penning aan de winnaars te 

overhandigen.  

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

 


