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Herman: gefeliciteerd!
Herman Lubberding krijgt de Zilveren Anjer
Onze oud-voorzitter Herman Lubberding beleefde
gisteren, 16 juni, een prachtige dag.
Prinses Beatrix spelde hem de Zilveren Anjer op
“voor zijn belangeloze inzet ten behoeve van de
archeologie in Deventer en wijde omstreken”.

Nee, Herman vertelt geen grap waar Beatrix om moet lachen.
Ze was opgelucht dat Herman niet zo groot was dat ze op haar tenen
moest staan om de onderscheiding op te spelden, zoals bij de andere
gelauwerde Hib Anninga het geval was. (Stentor. Foto ANP)

Stentor 17.06.2015.
Foto ANP/Koen van Weel

Kijk hem glimmen!

De Zilveren Anjer is de belangrijkste onderscheiding van het Prins Bernhard Cultuurfonds
voor mensen die zich vrijwillig en onbetaald hebben ingezet voor cultuur en natuur in het
Koninkrijk der Nederlanden.
De plechtigheid vond plaats in de Burgerzaal van het Koninklijk Paleis op de Dam, waar de
drie genomineerden in aanwezigheid van vele familieleden, vrienden en kennissen werden
gelauwerd voor hun vrijwilligerswerk in de culturele sector.

Stentor website.
©Sander Stoepker.
V.l.n.r.: A. Rinnooy Kan (voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds)
Millicent Smeets-Muskus, Prinses Beatrix, Koning Willem-Alexander,
Herman Lubberding, Hib Anninga, Adriana Esmeijer (directeur Prins Bernhard Cultuurfonds)

Gronden van verlening
Herman Lubberding heeft onmisbare bijdragen geleverd aan de kennis van het
archeologisch erfgoed en de culturele historie van Deventer en wijde omgeving.
Door nauwgezette opgravingen, metingen, documentatie en publicatie heeft hij het
verborgen verleden ontsloten en voor komende generaties bewaard. Daarbij heeft hij steeds
jonge amateurarcheologen opgeleid. Met rondleidingen en lezingen betrekt Herman
Lubberding het publiek bij zijn archeologische ontdekking.
Laudatio HERMAN LUBBERDING
Meneer Lubberding,
Als Hoofd Landmeten en Kadaster van de gemeente Deventer was u volledig op de hoogte
van de bouwwerkzaamheden in de stad. Regelmatig kwam u in aanraking met
archeologische resten die ongezien verloren gingen. Dat ging u aan het hart. Al gauw
regelde u dat er, voordat de bouw van start ging, historisch onderzoek kon worden verricht.
Zo ontstond een prachtige samensmelting tussen twee aan elkaar verwante interesses.
Zowel een landmeter als een archeoloog werkt op de millimeter. Het kan haast niet anders
dan dat u een secuur mens bent, een man van de details. Gedisciplineerd. Geordend. Op
zoek naar puzzelstukjes die samen een verhaal vertellen.
Volgens u zijn archeologen schatgravers. Op ontdekkingstocht naar de levens van onze
voorouders. Zij graven, vinden, conserveren, beschrijven en bedekken. U, meneer
Lubberding, beschermt op die manier al meer dan veertig jaar het historisch erfgoed. In groot
Deventer leidde u in uw vrije tijd een aanzienlijk aantal opgravingen. Vaak onder grote
tijdsdruk, bracht u bedreigde archeologische resten in kaart. Tijdens de studiekampen van de
AWN, de landelijke vereniging van vrijwilligers in de archeologie, heeft u jonge schatgravers
de weg gewezen. Met een aanstekelijk enthousiasme bracht u hun kennis en kunde van de
archeologie bij.
Meneer Lubberding, u bent een inspirerende leider. Vele cultuurhistorische instellingen
hebben dankbaar gebruik gemaakt van uw organisatorische capaciteiten: de Stichting Oud
Deventer bijvoorbeeld, de Werkgroep Bouwhistorie Deventer en ook de AWN, waar u uw nek
uitstak voor een betere samenwerking tussen professionele en amateurarcheologen.
Misschien juist door uw dubbele pet fungeerde u als spin in het web tussen partijen met
verschillende belangen zoals gemeentes, projectontwikkelaars, aannemers en burgers. U,
meneer Lubberding, brengt samenhang, kalmte en overzicht. En uw deskundige adviezen
zijn tot op de dag van vandaag voor velen onontbeerlijk.
Indrukwekkend en omvangrijk is de lijst van artikelen in vaktijdschriften die u heeft verzorgd.
U schreef maar liefst over ruim tweehonderd onderzoeken. Momenteel legt u de laatste hand
aan een publicatie over de Proosdij in het monumentale stadshart van Deventer – algemeen
beschouwd als het oudste nog bestaande stenen woonhuis van Nederland. U deed
onderzoek naar de vroegste bouwsporen, waarbij resten werden aangetroffen die bijna tien
eeuwen teruggaan. Dat maakt het pand van grote oudheidkundige waarde.
Meneer Lubberding, uit handen van prinses Beatrix krijgt u zo dadelijk een Zilveren Anjer
opgespeld. Vol bewondering zijn wij over de vele uren, dagen en weekenden die u als
gepassioneerd amateur aan de archeologie heeft gewijd. Zonder uw vasthoudendheid als
veldwerker en bekwaamheid als bestuurder, zouden in de afgelopen decennia veel vondsten
in Deventer en omgeving verloren zijn gegaan. U bent een wijze en voorbeeldige
schatgraver, de beschermheer van de Deventer archeologie. De Zilveren Anjer komt u van
harte toe.
Koninklijke hoogheid, mag ik u uitnodigen om naar voren te komen, samen met de heer
Lubberding, om hem de Zilveren Anjer op te spelden.

De dames staan keurig in de houding bij de
entree van het paleis.

Herman als oud-bestuurslid temidden van leden van het
bestuur van de Stichting Oud Deventer: Bert Renkema,
Hans van Beeck, Aly Dijkstra en Henk Nalis.

Aanwezige bestuursleden van de AWN-afdeling en de vrijdagmiddaggroep van het depot:
V.l.n.r.: Gerard Tiemessen, Aly Dijkstra, Wim Winterman, Giny Kogelman en Annemarie Brinkhorst.
Huib de Kruif was ook aanwezig en maakte de foto.

Filmpjes over de drie gelauwerden zijn te zien op
http://www.cultuurfonds.nl/nieuws/nieuwsberichten/prinses-beatrix-reikt-zilveren-anjers-2015-uit

