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Iedere keer is er iets bijzonders met de uitreiking van de Guillon-penning. Ook dit jaar en nu 

juist voor mij persoonlijk. Ik merk al dat ik u nieuwsgierig maak, maar laat ik u eerst nog eens 

herinneren waarvoor deze prijs wordt uitgereikt en wat de achtergrond is. Personen, 

instellingen en bedrijven die zich bijzonder hebben ingezet voor de Limburgse archeologie 

kunnen ervoor in aanmerking komen. Kandidaten worden voorgedragen bij de organisatoren 

van de Limburgse Archeologie Dag. Zij houden de kandidaten tegen het licht en maken een 

keuze. De prijs is genoemd naar de amateurarcheoloog Charles Guillon uit Roermond die 

tussen 1830 en 1873 onderzoek deed in onze provincie, veel archeologische zaken beschreef 

en documenteerde en een grote belangrijke collectie opbouwde. De prijs is inmiddels zes keer 

uitgereikt en bestaat uit een miniatuur-uitgave van de vergulde sierschijf van Helden, waarvan 

het origineel ooit in het bezit was van Guillon. 

 

Uit de voordrachten heeft de organisatie een keuze gemaakt en zonder dat de winnaar er iets 

van weet, reiken we die uit en dat is altijd door veel geheimzinnigheid omgeven, waar de 

organisatie altijd druk mee bezig is en waarvan erg wordt genoten. Maar het levert natuurlijk 

ook een groot gevaar op, want de kans is aanwezig dat deze blijk van hulde niet aanvaard 

wordt, maar soms moeten we dat risico nemen.  

 

We zijn blij dat we dit jaar weer een winnares hebben, een vrouw die gevochten heeft voor de 

Limburgse archeologie en haar sporen met wetenschappelijk onderzoek in onze provincie 

heeft verdiend. Behalve dat - en kan ik even wat persoonlijker worden - is zij ook de vrouw 

die mij heeft begeleid bij mijn eerste stappen op het terrein van de Limburgse steentijd. Zij 

stond mij bij, met raad en daad, voor mijn eerste artikel dat ik ooit schreef. Het zal duidelijk 

zijn dat het niet iemand is, die tot de jongsten onder ons gerekend kan worden.  

 

Toen ik deze lofrede schreef, zaten we middenin de verkiezingen en was veelkleurigheid een 

belangrijk thema. Dat betekende niet alleen kleur of gender, maar ook of iemand uit het 

buitenland kwam. In dat opzicht mogen we blij zijn, want onze winnares voldoet aan een van 

die criteria.  

 

Haar bemoeienis met en belangstelling voor de Limburgse archeologie was direct tijdens haar 

studie zichtbaar, maar dat kon ook bijna niet anders als je een leerling bent van de 

legendarische professor Modderman. Ook al kwam je uit Den Haag, je ontkwam bij hem niet 

aan de bandkeramiek en onze winnares nam dan ook deel aan diverse opgravingen.   

Studenten moesten in die tijd scripties schrijven en koos ze ook al een Limburgs thema. Ze 

schreef over het kleinood dat we straks zullen uitreiken: de sierschijf van Helden. Maar lang 

zou ze niet bij die toch wat recente periode van de prehistorie blijven. Haar liefde lag toch bij 

een vroeger tijdperk en een ander materiaal: het neolithicum en vuursteen. Eerst in de vorm 

van een student-assistentschap en later met een aanstelling aan een Duits onderzoeksinstituut.  

 

In 1978 werd definitief de keuze gemaakt voor Limburg. In dat jaar werd ze conservator 

archeologie van het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Met veel enthousiasme ging ze aan 

de slag, realiseerde vernieuwingen en maakte tentoonstellingen over uiteenlopende 

onderwerpen zoals onder andere over de bandkeramiek met als titel Op de goede gronden, het 

onderzoek in de groeve Belvédère, een huis voor altijd over de sarcofaag van Simpelveld en 

een overzicht wat amateurs als belangrijke ontdekkingen hadden gedaan.   



In die tijd had ze een opvallende rol in het theoretisch debat over museale presentaties, de rol 

van de vrouw in de archeologie en gaf ze inspirerende colleges aan jonge archeologen over 

deze onderwerpen.   

 

Ondertussen ging de studie naar vuursteen door en het was niet verwonderlijk dat in 1994 al 

die kennis werd samengebald in een voor die tijd opvallend dun proefschrift, maar waarmee 

zij zich in de voorste – en ook internationale -  gelederen plaatste van de studie van het 

vuursteen van de bandkeramiek en de vuursteenmijnbouw in Rijckholt en daarbuiten. Je hebt 

daar vanochtend over verteld, want ik denk dat de meeste mensen nu wel door hebben dat jij, 

Marjorie, dit jaar de Guillon-penning krijgt uitgereikt.   

 

In de museale wereld leek voor jou aan het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw de 

ijstijd zijn intrede te hebben gedaan. Tot je grote verdriet verdween de archeologie uit het 

Bonnefantenmuseum, nadat je als een leeuwin had gevochten voor het behoud ervan. Het 

mocht niet baten.  

 

Gelukkig kon je alle vergaarde kennis inzetten voor een nieuw en nog steeds actueel project, 

de Maaswerken. Daarna vertrok je naar Duitsland, naar de Eifel, maar je vertrek betekende 

niet een einde aan je betrokkenheid met de Limburgse archeologie. De laatste 15 jaar werk je 

hard aan diverse studies over het vuursteen van de bandkeramiek, lever je belangrijke 

bijdragen aan congressen, verschijnen vele publicaties, geef je colleges en je blijft een 

vraagbaak voor alles wat jonge archeologen over vuursteen willen weten.  

 

Voor die inzet uit het verleden, alles wat je nu nog steeds doet en de inspiratiebron die je bent 

voor jonge onderzoekers, willen we onze grote dank uitspreken en doen dat graag in de vorm 

van de toekenning van de Guillon-penning.  

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


