Gele route = oorspronkelijke Wegh van Meijl op Seven. Blauwe route = huidige belevingsroute Wegh van Meijl op Seven

De Wegh van Meijl op Seven
Tien basaltzuilen langs de Wegh van Meijl op Seven vormen samen een monument dat
belangstellenden het gebied laat ontdekken van de Peel in de Romeinse tijd en het verhaal achter
de Gouden Peelhelm.
De Wegh van Meijl op Seven (WvMoS) voert door een gebied waarin begin vierde eeuw de
Gouden Peelhelm en andere Romeinse vondsten terecht zijn gekomen. De route begint in Meijel
bij de St. Willibrordusput en eindigt in de St. Sebastianus- en St. Fabianuskerk van Sevenum. De St.
Willibordusput staat op de Brabants-Limburgse grens precies op het punt waar de gemeenten
Deurne, Asten, Nederweert en Meijel (nu Peel en Maas) samen komen.

door Huub Kluijtmans
Zuil V staat langs de Groote
Molenbeek bij de Struiken.

Waarom dit project?
Een tiental jaren geleden, vanaf de jaren
rond 2000 werd door enkele archeologen beweerd dat de Gouden Peelhelm
met daarbij horende objecten een depositie (offer) zou zijn. Ik heb toen direct
ingegrepen en uitgelegd in mijn boek
E Palude Emergo dat dit depositieverhaal niet gebaseerd is op vondstfeiten
en zodoende onmogelijk is. Ik sloot
daarbij aan bij het levenswerk van mijn
vader Leo Kluijtmans. Aan de mythe
van de depositie moet een einde
gemaakt worden om te voorkomen dat
een onjuiste geschiedschrijving van de
Peel in stand blijft. Dat kan met boeken
maar nog beter met een blijvend monument!
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De raadselachtige iconen op de
de Gouden Peelhelm hebben een
betekenis
Op alle randen van alle panelen waaruit
de helm is opgebouwd staan randversieringen. Naast de zes Christelijke ankers
is de de Gouden Peelhelm langs alle
randen rijkelijk voorzien met honderden kleine tekens. Een liggende X met
in het midden waar de balkjes zich kruisen een bolletje.
Deze ornamenten verklaren een groot
raadsel uit het begin van de Christelijke
geschiedenis.
De betekenis hiervan heeft tot nu niemand kunnen vinden. Ik heb ze mogen
ontdekken. Mijn verklaring voor
deze ornamenten heb ik met vele geinteresseerden besproken en bediscussieerd. Er komt aandacht voor
mijn hypothese. Sinds de vondst is

gezocht naar verklaringen en antwoorden. Nu heeft de Gouden Helm weer
een geheim prijsgegeven. Het is een
klein tipje van de sluier dat nieuwe openingen biedt en de Gouden Helm weer
meer een plek geeft in de geschiedschrijving.

Het visioen van keizer
Constantijn
Het visioen van keizer Constantijn
speelt een grote rol bij de vormgeving
en fysieke vervaardiging van de Gouden
Peelhelm. Vlak voor de slag bij
Milvische brug, zo vertellen de overleveringen, smeekte Keizer Constantijn de
hemel om hulp. Hij stond met zijn
klein leger tegenover een geweldige
overmacht. Juist op dat moment verscheen er een ‘Goddelijke boodschap’
aan de hemel. Wat hield die verschijning in? Een boodschap in de vorm van
een liggend kruis, de keizer en zijn
getrouwen hebben dit Godswonder allemaal gezien, zo vertelt de overlevering.
Maar wat was er nu werkelijk te zien?
Het boek De Gouden Peelhelm gaat
hier verder op in. Aan het maken van
dit boek is jaren intensief speurwerk
vooraf gegaan. Het is een grote opluchting dat het boek binnenkort door een
landelijke uitgeverij wordt gelanceerd.

De Wegh van Meijl op Seven
Zoals hiervoor al gemeld zal de route
van Meijel naar Sevenum met zijn tien
zuilen de unieke betekenis vastleggen
van dit erfgoed. Bij elke zuil is via een
QR-code de geschiedenis van de omgeving te raadplegen. De omgeving heeft
veel te bieden aan de wandelaar of fietser die ze wil gaan verkennen. De
geschiedenis van onze streek biedt
meer, veel meer dan men in eerste

instantie zou kunnen denken.
Men kan dit zien middels de
vele boeken die uitgegeven zijn
in onze dorpen. Het nieuwe
boek De Gouden Peelhelm
geeft interessante niet gekende
aanvullingen op bestaande historische informatie. De grote
onthulling van wat door keizer
Constantijn en zijn legers
gezien is, is tevens de kern van
het verhaal, een wereldprimeur! Maar natuurlijk is er ook
de mooie belevingsroute: de
Wegh van Meijl op Seven.

De Zuilen langs de route
van de Wegh van Meijl op
Seven
Als voorbeeld nemen we Zuil III. Deze
basaltzuil staat aan de Ontginningsweg
bij het veldkruis gesticht door Mathijs
Drissen. De tekst op de volgende pagina
kunt u ook via de QR-code bij de zuil
lezen. Het betreft een klein deel van de
toelichting op de begeleidingskaart
die op de dag van de opening
wordt aangeboden.

Uniek icoon
Een belangrijke conclusie kunnen
we zeker wel maken met de laatste
ontdekkingen die we beschrijven in
het nieuwe boek over de Gouden
Peelhelm. Deze conclusie is dat dit
prachtige object (de Gouden Helm)
tussen al de andere vondsten op de
grens Brabant-Limburg een uniek
icoon is uit de tijd van de beëindiging van de christenvervolgingen
die uiteindelijk leidde tot vrijheid
van het christendom. Het is een
reden van betekenis waarom dit

De Moennik

Vooraanzicht van de
Gouden Peelhelm.

Zuil III staat bij het veldkruis
aan de Ontginningsweg.

Zuil III

De belevingsroute van Meijlsteen III naar Meijlsteen IV is ruim 2 km(blauwe
lijn). Deze vierde Meijl bedraagt ongeveer een Romeinse mijl van 1487 meter
(gele lijn), elke mijl is gemarkeerd met een “Meijlpaal”.
Deze vierde Meijl (gele lijn) loopt op de topografische kaart ietwat met een
boog om het huidige dorp Grashoek heen. De loopafstand (blauwe lijn) is met
deze kleine omweg wat verder door het dorpscentrum ruim 2 km. We lopen
van basaltzuil III aan de rand van de Marisberg naar basaltzuil IV midden op
de Houwenberg.
De Houwenberg is in deze reeks zonder twijfel van alle mijlen van de Weg
van Meijl op Seven, een van de belangrijkste. De Houwenberg ligt ongeveer
halverwege de Wegh van Meijl op Seven en is gezien de vele archeologische
vondsten ooit een heel belangrijke site geweest. Dagelijks passeren honderden
mensen vanuit het dorp Grashoek via de Pastoor Vullinghsstraat deze onopvallende heuvel, zonder te beseffen dat hij het middelpunt vormt van een lange
zandrug. Vooral aan de rechter zijde van de Pastoor Vullinghsstraat is op de
Houwenberg veel zand afgegraven, benodigd voor het ophogen van de laagten
waar het dorpscentrum is gebouwd. Hier ten noordoosten van de kern
Grashoek zijn vóór en na WO-II veel urnenresten aangetroffen.
Niet alleen potscherven maar ook Romeinse munten en andere grafbijzettingen in de vorm van gebruiksvoorwerpen zoals een mes, een bijl en enkele
wrijfschalen. Deze voorwerpen zijn nu te zien in het Limburgs Museum in
Venlo. Bij het kruispunt Past. Vullinghsstraat / Houwenberg is onlangs een
informatiebord geplaatst dat in kort bestek iets van de geschiedenis van dit
gebied beschrijft. De gunstige ligging van de Houwenberg maakte hier in de
prehistorie bewoning mogelijk. Moeder natuur voorzag rijkelijk in de levensbehoeften voor haar bewoners: er waren vruchtbare laagten ten zuiden van de
Houwenberg, er lag een jacht- en visgebied dat zich uitstrekte tot in de Peel,
en het onontbeerlijke vers water kwam uit de bron van de Grote Molenbeek.
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verhaal nooit verloren mag gaan.
Uiteindelijk is alles vastgelegd in dit
boek en in de WvMoS met de tien zuilen.

Opening WvMoS en boekpresentatie
Voor meer informatie zie www.deweghvanmeijlopseven.nl en het boek De
Gouden Peelhelm, dat over enkele
maanden zal verschijnen. De opening
van De Wegh van Meijl op Seven en de
boekpresentatie, is voorzien op zondag
11 oktober 2020. Het boek de Gouden
Peelhelm is straks verkrijgbaar bij alle
boekhandels in Nederland en Vlaanderen. Tijdens de opening is het boek verkrijgbaar, inclusief een uitgebreide routekaart (gebaseerd op een topografische
kaart van 1894) waarin alle mijlstenen
staan aangegeven. Over de oude kaart is
een raster gelegd waarop de huidige
situatie duidelijk is te herkennen.
Het lopen, fietsen of rijden van deze
weg met de tien zuilen is voor ieder informatief en educatief en…voor wie
daar voor open staat een spirituele ervaring.

Detail uit de routekaart.

