
Dames en heren, 

 

Onderwijzers zijn belangrijk en niet alleen om te leren rekenen, lezen of schrijven. Veel 

mensen die succesvol zijn in het leven, beroemd zijn of bekend door hun prestaties op 

maatschappelijk gebied, noemen vaak de naam van de onderwijzer of onderwijzeres die voor 

hen de ogen hebben geopend voor de mogelijkheden die er waren in de richting waarin zij nu 

uitblinken.  

Dat geldt nog sterker voor mensen die actief zijn op het gebied van de historie en archeologie. 

Vraag het een historicus of archeoloog en zij vertellen over hun schoolmeester, onderwijzeres, 

leraar of lerares die zo vol passie kon vertellen over geschiedenis. Je ziet bijna hun ogen 

wegdraaien als de vertellenden terugdenken aan hun jeugd. Die leraren of leraressen namen ze 

op sleeptouw naar musea of plaatsen met een historische waarde.  

Ik ben er van overtuigd dat ik hier niet zou staan als mijn meester in de vierde klas niet zo 

geweldig kon vertellen over geschiedenis. Nog altijd herinner ik me zijn verhalen en vooral 

het eerste. Hij had het over de vroegste bewoners van ons land. In mijn schooljaren waren dat 

nog de Batavieren en Caninnenfaten. Het ging over hun vaartocht over de Rijn op 

boomstammen en hun aankomst in het vroege Nederland. Terwijl mijn meester vertelde waar 

ze woonden en hoe ze leefden, keek ik naar buiten en dacht echt konijnen te ontwaren op het 

betegelde schoolplein. Ze moesten maken dat ze wegkwamen, want de hongerige vroege 

bewoners van Nederland zouden ze snel opeten. 

 

Maar schoolmeesters doen meer. Vaak blijken ze een cruciale rol te spelen in de samenleving 

van buurt, dorp of stad. Ze organiseren van alles, ontplooien initiatieven en scheppen 

voorwaarden. Vandaag willen we zo’n bijzondere schoolmeester eren met de Guillonpenning, 

want deze schoolmeester heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de archeologie. In meer 

opzichten. 

 

In Limburg wordt cultuurhistorie en archeologie vooral beoefend op regionaal niveau. Als een 

dicht netwerk ligt er over de provincie een reeks van heemkunde verenigingen. De meeste 

kunnen al terugkijken op een eigen lange geschiedenis. De winnaar van de Guillonpenning is 

een van de oprichters van zo’n Heemkundevereniging en regiovertegenwoordiger bij de 

Archeologische Vereniging Limburg, nu sectie van het LGOG.  

Jarenlang heeft hij een rol gespeeld in het bestuur, maar het is ook een buitenman. In het veld 

werden archeologische vondsten gered en archeologische verschijnselen vastgelegd, vaak 

vlak voordat ze definitief zouden verdwijnen door de aanleg van een weg of de bouw van 

huizen en andere bouwwerken. Daar bleef het niet bij want over die vondsten en het 

onderzoek werd gepubliceerd. Natuurlijk in het jaarboek van de heemkundevereniging, maar 

ook in provinciale en landelijke archeologische tijdschriften. 

 

In een enkel geval is er een uitzonderlijke meester. Die houdt het niet bij de hier 

bovengenoemde reeks van activiteiten die een gewoon mens al vermoeiend genoeg zullen 

toeschijnen. Onze winnaar doet meer. Hij heeft al in een vroeg stadium beseft dat archeologie 

behouden kan blijven, of in alle rust kan worden onderzocht, als het al aan het begin in het 

beslissingsproces van een planontwikkelaar meegenomen kan worden. Dat besef was er al 



vóór de Maltawetgeving. Vanuit dit inzicht adviseert hij de gemeente al jarenlang hoe om te 

gaan met archeologie en bekijkt hij wat de consequenties zijn voor de archeologie. Soms leidt 

dat tot bijstelling van de plannen en kan, als het dan toch onvermijdelijk is, op tijd bepleiten 

en realiseren dat archeologen onderzoek kunnen uitvoeren. Het is bewonderingswaardig werk, 

want velen zullen de daarmee samenhangende papierwinkel, het wollig politieke taalgebruik, 

de vele uren overleg en het voorzichtige strategisch manoeuvreren niet als het meest 

uitdagende onderdeel van onze archeologische hobby of beroep ervaren en waarderen. 

 

Ook daar blijft het niet bij. Er is als laatste nog een activiteit die hem terecht tot winnaar van 

de Guillonpenning maakt. Onze schoolmeester is een van de weinigen die zich ook nog op 

toeristisch gebied sterk maakt voor de archeologie. Hij was de drijvende kracht achter de 

realisatie van een TRAP, een Toeristisch Regionaal Archeologisch Project. Daarnaast is hij 

ook de schrijver van een van de eerste boekjes die over een route verschenen. Verleden jaar 

kwam er een nieuwe druk en een uitbreiding van de route. Want zoals er in het verre verleden 

geen grenzen waren, is de nieuwe route een grensoverschrijdend project geworden en kan 

men rond Swalmen, Beesel en Reuver ook op Duits grondgebied kennismaken met de 

archeologie en cultuurhistorie van Bracht, Born en Brüggen. Het zal u niet verbazen dat de 

man die ik op het oog heb daar ook weer een belangrijke rol in speelde.  

 

Het is duidelijk dat maar één persoon in deze zaal al deze activiteiten heeft ontplooid. Velen 

zullen het al weten op wie ik doel, maar voor de onwetenden onder ons, Wiel Luys is de 

terechte winnaar van de Guillonpenning 2012.  

 

Ik verzoek Wiel naar voren te komen zodat Karel Majoor, voorzitter van het Limburgs 

Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, de handelingen kan verrichten die met het 

uitreiken van de penning gepaard gaan. 

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

 

 

 

  

 

 

 

 


