
Guillon-penning 2015  

 

Volgens ons is een van de aantrekkelijke aspecten van de uitreiking van de Guillon-penning 

dat zowel voor u in de zaal als voor de winnaar het een volkomen verrassing is wie deze 

mooie penning krijgt. U weet inmiddels dat het een eerbetoon is aan een persoon, instelling of 

bedrijf voor de inzet voor de Limburgse archeologie. Ook weet u dat we de prijs inmiddels 

tweejaarlijks uitreiken.  

 

Dit jaar is er iets bijzonders aan de hand. Moesten we jarenlang met de grootste moeite de 

winnaar onbewust van het gebeuren de zaal in zien te loodsen, dit jaar is dat niet het geval. Bij 

grote uitzondering weet de winnaar het al. Dat heeft zijn reden, maar daar hoort u later over.  

De ontvanger van de penning is een persoon die zich op de achtergrond lijkt te bewegen. In 

zijn woonplaats en directe omgeving is hij wel een bekendheid, maar voor de rest van 

Limburg is hij een vreemde en als hij naar buiten treedt dan doet hij dat voorzichtig en 

bescheiden. Inmiddels heeft u opgemerkt dat het een man is. 

 

Hij is afkomstig uit het zuiden van de provincie, in een gebied met veel Romeinse vondsten 

en vindplaatsen. Zoals eigenlijk wel vaak was de winnaar aanvankelijk actief in het onderwijs. 

Blijkbaar is dat een broeinest voor belangstelling voor het verleden en in het bijzonder voor 

de archeologie. Hij heeft dan ook al lang deze discipline als hobby. Het begon met de vondst 

van een glazen flesje tijdens een wandeling en daarna ging het zoeken verder, werd het echt 

verzamelen, documenteren en lezen over zijn ontdekkingen. Daar bleef het niet bij. Het 

groeide uit tot een bredere maatschappelijke activiteit. Steeds meer raakte hij betrokken bij de 

archeologie. Hij werkte mee aan tentoonstellingen, verzorgde rondleidingen, gaf lezingen, 

werd correspondent van de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 

in Amersfoort en voerde actie als de archeologie in het geding was. Ging het over de 

archeologie in de gemeente, dan stond hij zijn mannetje. 

 

In 1994 kreeg die belangstelling en inzet voor de archeologie een meer formeel karakter en 

werd hij lid van gemeentelijke werkgroep archeologie. Directe aanleiding waren de plannen 

om in 1995 op Rolduc een groot internationaal wetenschappelijk congres te organiseren over 

de grenzen van het Romeinse rijk (Limes). Datzelfde jaar werd er ook nog in het raadhuis een 

tentoonstelling georganiseerd over het Tastbaar Verleden van Kerkrade. Daar zou het niet bij 

blijven, met ook wel voor bestuurders het vervelende gevolg dat zo’n gepassioneerde man wel 

eens een luis in de pels was. Maar goed ook, blijkt vaak later als de tijd gevorderd is. Het was 

dan ook een geweldige erkenning voor hem toen hij verleden jaar een Koninklijke 

onderscheiding kreeg.  

 

Voor mensen uit Kerkrade en directe omgeving zal wel duidelijk zijn over wie ik het heb, 

misschien voor de zaal nog steeds een vraagteken. Ik zal jullie niet langer in onzekerheid 

laten. De winnaar van de Guillon-penning is, Henk Plettenberg. 

 

Henk, nu het applaus voor je is afgelopen een kort meer persoonlijk woord. Jaren geleden 

maakten we voor het eerst met elkaar kennis omdat we een gezamelijke interesse hebben die 

verband houdt met de geschiedenis van de archeologie. Jij bleek een ongelofelijke kennis te 

hebben die je ruimhartig met me deelde. Ook voor mij was je toen een onbekende, want dat is 

wel een opvallend kenmerk van je, je bescheidenheid. Misschien had je wat minder 

bescheiden moeten zijn en meer van je kennis op papier moeten zetten, zeker toen ik wat op 

internet rondneusde en ontdekte dat je ook een grote verzameling antiek schrijfgerei hebt. 

Hopelijk gaat dat nog lukken de komende tijd.  



Ik weet dat je ziek bent en hoop dat je in de tijd die je nog gegeven is, de pen of toetsenbord 

zal gebruiken om het een en ander nog op papier te zetten. Je kan het natuurlijk ook vertellen 

want daar ben je ook een kei in. Mag dat nog lang duren en ik dank je voor al je bijdragen en 

inzet. 

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

 


