
In hoc sIgno vInces
Op 28 oktober van het jaar 312 vond nabij Rome een veldslag plaats die de 
wereldgeschiedenis totaal veranderde.
Kort voor deze slag verscheen er aan de hemel een teken Gods, met 
een boodschap, die bekend staat als het visioen van Constantijn 
“In hoc signo vinces“: in dit teken zult ge overwinnen.
Deze verschijning is wereldberoemd geworden als het visioen van 
Constantijn omdat hierin een boodschap van Christus werd gezien. 
Nu is ontdekt dat er een verband is tussen deze verschijning en de 
versieringen op de Gouden Peelhelm.
Wat er werkelijk aan de hemel te zien was, daar lopen de om-
schrijvingen in de overleveringen uiteen, maar het moet een kruis 
geweest zijn. Zeer waarschijnlijk gaat het om een zogenaamde 
‘halo’, een bepaald kosmisch verschijnsel.
Toen de Gouden Peelhelm werd gevonden bleek deze rijkelijk ver-
sierd met Christelijk symboliek: er stonden zes Christelijke ankers en 
langs de randen honderden liggende kruisjes met in het 
midden een bolletje dat de zon voorstelde, allemaal af-
beeldingen van het visioen van Constantijn wat aan de 
hemel boven Rome te zien was. 

Op 11 okt 2020 is de Wegh van Meijl 
op Seven, geopend en ingezegend 
door onze bisschop Harrie Smeets. 
Volgens de bisschop is de ontdekking  
op de Gouden Peelhelm zeker een 
herkenbare verklaring voor het 
Godswonder van de verschijning boven 
de hemel van Rome.
Deze ontdekking is beschreven in het 
boek de Gouden Peelhelm van Huub 
Kluijtmans 

DE WEGH VAN MEIJL  OP SEVEN

De gele route volgt oude paden over hoogten die op de eerste gedetailleerde 
kaarten (begin 1800) van Meijel naar Sevenum te zien zijn.

Het hedendaagse wandelpad Meijl op Seven.

De Peelkanalen: Helenavaart en Kanaal van Deurne

De topografische kaart is uit 1894. Daarin zijn ter verduidelijking enkele 
orientatiepunten ingetekend zoals de A67, Midden-Peelweg en de 
provinciegrens.

De hogere gebieden in het landschap zijn lichtrood ingekleurd.

I - X Hier staan de tien zuilen op de belevingsroute De Wegh van Meijl Op 
Seven. Telkens op een afstand van één romeinse mijl (ca. 1478 meter).

Mgr. Harrie 
Smeets,
bisschop van 
Roermond,
tijdens 
de opening
van de Wegh
van Meijl op 
Seven.

Mgr. Harrie Smeets, bisschop van Roermond, 
zegent ruiter en paard en wenst alle 
toekomstige reizigers tijdens de 
opening van de Wegh
van Meijl op Seven
een goede reis.


