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IN MEMORIAM
CHRIS SUEUR

Marijke Gnade en Jeltsje Stobbe

Op slechts 52-jarige leeftijd overleed op 
1 november jl. Chris Sueur. Het bericht 
over zijn heengaan veroorzaakte een 
golf van verbijstering; slechts weinigen 
wisten dat hij ziek was.

Met het overlijden van Chris verloor de 
archeologische gemeenschap een fantastisch 
mens. Gedreven, nieuwsgierig, altijd opgewekt, 
een tikkeltje eigenwijs en een pietje precies 
die niet rustte voordat hij een probleem had 
opgelost: het zijn slechts enkele eigenschappen 
die Chris kenmerkten. 

In 2002 studeerde hij af  aan de UvA op een 
scriptieonderwerp over het metselwerk in 
Romeins Ostia, maar al ver voor die tijd had 
hij zich als ‘landmeter’ verdienstelijk gemaakt 
bij verschillende archeologische veldprojecten. 
Zo ook in Satricum. Diverse malen heeft hij 
het Satricum-project, geheel onbezoldigd, 
van zijn expertise voorzien. In 1996 kwam hij 
voor de eerste maal en zette een meetsysteem 
op voor de opgravingen in het Santarelli-
terrein waar in 1984 de Romeinse villa was 
opgegraven. Hij koppelde dit zwevende grid 
aan de zogeheten vaste punten die in 1995 
door een lokale landmeter op de akropolis 

waren geslagen. Althans dat was de bedoeling. 
Al snel bleek hoe lastig het was om een 
gridsysteem sluitend te krijgen, zeker wanneer 
het vaste coördinatenpunt van het dorp, de 
schoorsteen van de fabriek, langzaamaan aan 
het verzakken was. Voor Chris was dit echter 
een kolfje naar zijn hand en hij dokterde met 
eindeloos geduld de uiteindelijk best werkbare 
optie voor de opgraving uit, zodat er tenminste 
opgegraven en getekend kon worden. 

In de jaren hierna keerde hij regelmatig terug. In 
2004 voor de laatste maal, toen de landeigenaar 
Santarelli nieuwe terreinen voor de opgraving 
ter beschikking stelde en het grid moest 
worden uitgebreid. Het ‘grid van Chris’ met 
de ‘vaste punten Sueur’ (VPS 1-3) is jarenlang 
dienst blijven doen, ook afgelopen zomer nog, 
toen de opgraving van de Romeinse villa weer 
werd opgepakt. Zelfs nu, terwijl er bijna alleen 
nog maar met GPS gewerkt wordt, is dankbaar 
gebruik gemaakt van zijn vaste punt, VPS1, als 
het referentiepunt voor het nieuw op te zetten 
opgravingsgrid. 

In een gesprek vlak voor zijn overlijden zei Chris 
dat hij blij was dat hij in Satricum in elk geval 
herinnerd zou blijven via ‘zijn’ meetpunten. 

Boudry (CH) 28-11-1966 – 
Amersfoort 01-11-2019

Chris Sueur in 2004 in de net 
aangelegde wijngaarden van 
Casale del Giglio


