
De grote ontdekking: 
het visioen 
van Constantijn

Op 17 juni 1910 deed een aantal veenarbeiders bij het graven van turf een op-
zienbarende vondst. Ze vonden goed geconserveerde voorwerpen van een Ro-
meinse officier in vol ornaat met restanten van zijn gezadeld paard en op ongeveer
15 meter afstand voorwerpen van een tweede slachtoffer. 

Naast de alom bekende Gouden Peelhelm werden in en om de Peel veel meer
zaken gevonden uit de Romeinse tijd. Er was natuurlijk onkunde van de vinders
en de toenmalige archeologen namen niet eens de moeite om te komen kijken.
Dan hadden nog veel unieke vondsten gered kunnen worden. Er ging dus veel
archeologisch belangrijke kennis verloren. 50 jaar later, toen mijn vader in 1960
een smeekbede aan de toenmalige archeologen richtte om het vondstterrein voor
de aanstormende ontginningsmachines te onderzoeken en in kaart te brengen,
werd wéér niet gereageerd. 

In de jaren rond 2000 werd door enkele archeologen eenzijdig en ongefundeerd
beweerd dat de Gouden Peelhelm (met toebehoren) een depositie zou zijn. Had-
den ze zich in het archief van het RMO verdiept in de uitgebreide schriftelijke cor-
respondentie dan hadden ze begrepen dat depositie een onmogelijke optie zou
zijn. De foute depositietheorie werd binnen archeologische kringen algemeen aan-
genomen en erkend en nestelde zich in allerlei ‘wetenschappelijke’ publicaties en
museumverhalen. 

Dit boek toont aan dat de depositietheorie een uit de lucht gegrepen interpretatie
is. Dat is het hoofdthema. Daarnaast kom ik met een bijzondere verklaring van
de tekens op de Peelhelm: het is namelijk een unieke vondst op wereldniveau.

De Stichting Studiecentrum Nederlands Cultureel Erfgoed (afgekort Stichting
SNCE) neemt deze uitleg mee in haar onderzoek. Via dit platform wordt deze
visie besproken en landelijk gepubliceerd.



Op 28 oktober van het jaar 312 vond nabij Rome een grote
veldslag plaats. Het gevolg hiervan was, dat de wereldge-
schiedenis totaal veranderde.
Het betrof een grote veldslag tussen keizer Constantijn die
met een relatief klein leger normaliter kansloos was, en zijn
rivaal en zwager Maxentius, die hem met een driemaal zo
groot leger opwachtte. De slag is bekend als de Slag bij de
Milvische brug. Vele schrijvers hebben over deze slag gepu-
bliceerd en tal van kunstenaars hebben hem uitgebeeld.
Enkele maanden na deze slag werd door overwinnaar keizer
Constantijn (de Grote) het tot dan toe vervolgde Christendom
de vrijheid van godsdienst verleend, dit is bekend geworden
als het Edict van Milaan (februari 313).
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 over-
winnen.
Wat er werkelijk aan de hemel te zien was, daar lopen de om-
schrijvingen in de overleveringen natuurlijk uiteen, maar het
moet een kruis geweest zijn. Zeer waarschijnlijk gaat het om
een zogenaamde ‘halo’, een bepaald kosmisch verschijnsel.
Toen 110 jaar geleden de Gouden Peelhelm werd gevonden
bleek deze rijkelijk versierd met Christelijk symboliek: er ston-
den zes ankers op en langs de randen honderden liggende
kruisjes met in het midden een bolletje dat de zon voorstelde.
Dit kan gezien worden als het kruis in het visioen van Con-
stantijn.
De Peelhelm is kort na of in het jaar 319 in het veen terecht
gekomen: het jaartal is gerelateerd aan het jongste nabij de
helm gevonden muntje.
Ik heb ontdekt dat er een verband is tussen het visioen waarin

De verschijningsdatum van het boek de Gouden Peelhelm is in september 2020 en wordt aangeboden,
door uitgeverij Aspekt bij alle boekhandels in Nederland en Vlaanderen. 

Op 11 oktober 2020 zal het boek samen met een prachtige belevingskaart worden gepresenteerd met de
opening van de Wegh van Meijl op Seven (afkorting WvMoS).
De WvMoS begint bij de Willibrordusput te Meijel en eindigt in de St.Sebastianus en St. Fabianuskerk van
Sevenum. De WvMoS kunt u beleven als reis door de geschiedenis van de Peel of als pelgrimstocht. 

Het boek De Gouden Peelhelm kunt u al reserveren door € 30,00 (inclusief verzendkosten) over te maken
op onderstaande bankrelatie NL78ABNA 0488 4654 51 t.n.v. L.J.H. Kluijtmans te Grashoek.

U ontvangt naast het boek, 310 pagina’s met ongeveer 80 illustraties in kleur, een prachtige belevingskaart
op basis van de topografische situatie van 1894 waarop alle tien Romein se mijlen worden besproken. 
Voor meer informatie verwijzen we u naar www.deweghvanmeijlopseven.nl of tijdens de opening van
de Wegh van Meijl op Seven en bij de presentatie van boek en kaart op zondag 11 oktober 2020.

een kruis zichtbaar aan de hemel verscheen en de versiering op de Peelhelm.
Het Godswonder staat wel 300 maal in de Peelhelm gedreven. In de 110 jaar
sinds de vondst heeft niemand het gezien, ook de wetenschap niet. Het is zover
bekend de enige Romeinse helm die deze wijze van versieren toont.

Afbeelding

van het Gods-
wonder in de
Peelhelm


