
 

Felle strijd voor vaders gelijk 

Als een donquichot blijft Huub Kluijtmans (72) uit Grashoek vechten 

om het gelijk van zijn vader Leo (1906-1988) te bewijzen. Hij wil de 

offergavetheorie van archeologen over de in 1910 gevonden 

Gouden Peelhelm weerleggen. In zijn tweede boek komt hij met 

nieuwe bewijzen. 

DOOR RONALD COLÉE 

Mijn vader was wel een vreemde vogel, maar hij was geen fantast.” Vol trots 
toont Huub Kluijtmans (72) uit Grashoek zijn nieuwe boek De Gouden 
Peelhelm waarvan het eerste exemplaar komende zondag aan bisschop 
Harrie Smeets van Roermond wordt overhandigd. Een boek waarin de 
Noord-Limburger uiteenzet waarom eerder beweringen van archeologen 
volgens hem geen hout snijden. Zij stelden dat de vondst van een destijds 
bijna 1600 jaar oude Romeinse officiershelm in 1910 een losse vondst betrof 
en dat het om een offer aan de goden ging. Huubs vader Leo (1906-1988) 
was ook al van mening dat zij fout zaten. 
„De grootste blunder is in 1910 begaan toen de hoge heren uit Leiden het 
niet belangrijk genoeg vonden om na de vondst van die vergulde zilveren 
helm naar Helenaveen – op de grens van Limburg en Brabant – af te reizen. 
Een opgraving bij Voorburg kreeg voorrang. Daardoor is – door onkunde bij 



de vinders - heel veel bewijs verloren gegaan”, zegt Huub Kluijtmans. 
Volgens hem is meer dan alleen de helm gevonden. Hij haalt deels op schrift 
gestelde en deels van generatie op generatie doorvertelde – en door zijn 
vader verzamelde – getuigenissen van turfstekers aan. Mannen die op 
vrijdag 17 juni 1910 aan het werk waren, toen de helm door Gabriël ‘Gebbel’ 
Smolenaars, Pier Janssen en Hendrik ‘Driek’ Slaats gevonden werd. „Gebbel 
Smolenaars werd na de ontdekking bevangen door goudkoorts. Hij vond 
stukken leer en schoenen, een mooi paar en een aparte schoen met een 
ruiterspoor eraan vast. Na een vluchtige blik: geen goud, smeet hij ze als 
waardeloos afval over het veen. Ook stuitte hij op de spullen van een paard. 
Het lederen sjabrak (soort zadeldekje, red.) en het zadel werden in stukken 
getrokken. De hoeven van een paard, alles wat hij tegenkwam werd als 
lastige en waardeloze rommel terzijde gegooid.” 

Veenbrand 

De liggende kruisjes op de helm verwijzen naar het visioen 
van constantijn. Huub Kluijtmans , schrijver van De 
Gouden Peelhelm 

Een tweede miskleun werd in de ogen van Kluijtmans en zijn vader vijftig 
jaar later begaan, na een grote veenbrand in 1959, toen archeologen uit 
Leiden opnieuw verstek lieten gaan. „Toen lag het terrein er nog maagdelijk 
bij en was er nog een goede reconstructie van de terreinomstandigheden 
mogelijk geweest. Dan was er vast en zeker een andere uitkomst 
uitgekomen dan die in 2005 uiteindelijk door een Amsterdamse archeologe 
werd vastgesteld. Die van de despositietheorie.” Kluijtmans doelt op Carol 
van Driel-Murray die na drie jaar onderzoek concludeerde dat ‘een soldaat 
uit het Romeinse leger na zijn diensttijd een leren zak met uniform, helm, 
schoenen en nog wat zaken in het veen had begraven als offer aan de goden’. 
Destijds verklaarde ze dat er een stuk of zes van die helmen in Europa zijn 
gevonden. ‘Altijd bleek het verhaal, de context, hetzelfde te zijn: het offeren 
van de militaire uitrusting na diensttijd. Vaak werd het in water of 
moerassig land achtergelaten’. 
Een lezing die in dít geval niet opgaat volgens Kluijtmans. „Klinkklare 
onzin. Zo zou het ook om een solitaire vondst zijn gegaan. Maar dat is het 
niet.” 
Als bewijs voert hij in zijn boek een lijst met alle Romeinse voorwerpen op 
die in de Peel gevonden zijn. Van een ringkraag in 1807, de Sierschijf van 
Helden rond 1840, een mantelspeld omstreeks 1880, De Peelhelm in 1910, 
de kling van een zwaard in 1911, een tweede paardenbelletje in 1914, een 
verloren gegane maliënkolder in de jaren vijftig tot en met slingerstenen en 
vuurstenen pijlpunten in 1960. „In totaal gaat het hierbij om bijna vijftig 
voorwerpen.” 
Kluijtmans baseert zich daarbij voor een belangrijk deel op getuigenissen 
van kinderen en kleinkinderen van de vinders en briefwisselingen van 



Adriaan Bos, directeur van veenexploitant Van der Griendt, en landmeter 
Frans van Beurden met het Rijkmuseum van Oudheden in Leiden in de 
eerste jaren na de helmvondst. 
En om aan te geven hoe slordig er in het verleden met archeologische 
vondsten werd omgegaan, haalt Kluijtmans de Sierschijf van Helden aan. 
„Die is niet in Helden maar op Deurnes grondgebied gevonden. En het blijkt 
ook niet om een gewone afbeelding van ‘knielende worstelaar’te gaan die 
‘zijn armen om de hals van een leeuw heeft gekneld’, maar om de 
belangrijke mythologische voorstelling van Hercules en de Nemeïsche 
leeuw. Iets wat ikzelf in 2014 ontdekte toen ik tijdens een vakantie in 
Florence op een standbeeld van deze mythe stuitte.” 

Ellende en dood 

Daar blijft het niet bij. Onverklaarbare zaken die het geheel nog 
mysterieuzer maken, en Kluitmans’ zoektocht nóg interessanter, zijn de 
Peelsage De Wegh van Meijl op Seven en het Visioen van Constantijn. „Die 
Peelsage verhaalt over een weg van Meijel naar Sevenum, een weg van 
kronkelingen, ellende en dood, waar de schim van een dolende ridder je met 
een schreeuw om hulp het moeras in lokt. Dieper, al dieper zinkt ge dan 
weg totdat het tenslotte u in zijn boezem wegzuigt. ‘De verstikkingsdood is 
dan uw einde en geen sterveling zal uw lijk vinden in het Dolle Moer. Dat 
is het werk van de schim van de Dolende Ridder, die voor eeuwen zelf zijn 
graf vond in de Peel.’” 
Kluijtmans: „De eerste schriftelijke melding over deze sage dateert uit 1910 
in het tijdschrift Buiten. Enkele maanden vóór de vondst van de Gouden 
Peelhelm op 17 juni 1910. Het maakt de vondst van de spullen van een 
Romeinse officier en de restanten van een gezadeld paard nog frappanter. 
Omdat een sage een doorverteld volksverhaal is, gebaseerd op een ware 
gebeurtenis.” 
Zijn grootste ontdekking vindt Kluijtmans zijn gevonden verklaring voor de 
honderden liggende kruisjes die als randversiering op de Peelhelm zijn 
aangebracht. Zij verwijzen volgens hem naar het Visioen van 
Constantijn vlak voor de Slag bij de Milvische brug, een belangrijke veldslag 
in de Romeinse geschiedenis. In het jaar 312. Waarbij Constantijn zijn 
zwager en medekeizer Maxentius uit Rome verdreef. „Volgens de 
overlevering gaf God hem een visioen van een kruis van licht aan de hemel 
en een tekst die hem aanspoorde te overwinnen: In hoc signo, in dit teken 
zult u overwinnen. Hij bracht dit tekenaan , in werkelijkheid vermoedelijk 
een halo met daarin een zon met vier zonnestralen, op alle Romeinse 
schilden en wist zo met slechts 40.000 manschappen de 200.000 soldaten 
van Maxentius te verslaan. Voor mij leidt het geen twijfel dat de kruisjes 
met in het midden opgewerkte bolletjes hiernaar verwijzen. Zeker niet als je 
beseft dat de gevonden munten bij deze helm ook uit die tijd stammen en 
een ander inscriptie op de helm verwijst naar de cavalerie-eenheid Equites 



Stablesia VI. Dat maakt deze helm voor mij helemaal een unieke vondst op 
wereldniveau.” 
       
Het boek De Gouden Peelhelm van Huub Kluijtmans is verkrijgbaar bij uitgeverij Aspekt en 
kost 24,95 euro. 

 

Beleef de ‘Wegh van Meijl op Seven’ 
Behalve zijn boek ‘De Gouden Peelhelm’ heeft Huub Kluijtmans uit Grashoek ook een 
belevingsroute voor wandelaars en fietsers gecreëerd, Gebaseerd op de oude Peelsage 
over de weg van Meijel naar Sevenum. De route met een lengte van 21 kilometer is 
gemarkeerd met tien zware basaltzuilen. In iedere zuil is een vergulde afbeelding van 
de Romeinse Peelhelm uitgehouwen met de tekst ‘Wegh van Meijl op Seven’. De 
zuilen dragen een volgnummer met een Romeins cijfer van I tot X. De te volgen route 
is op elke zuil aangegeven met een dubbele richtingpijl en ligt in haar geheel op 
Limburgs grondgebied. Het beginpunt is bij de St. Willibrordusput in Meijel, het 
eindpunt in de St. Fabianus en St. Sebastianuskerk van Sevenum. De route leidt 
onder meer langs de vindplaatsen van de Gouden Peelhelm en de Sierschijf van 
Helden. Bisschop Harrie Smeets opent deze route op zondag 11 oktober om 11.00 uur 
bij de Sint Willibrordusput in Meijel. Hier neemt hij ook het eerste exemplaar van het 
boek ‘De Gouden Peelhelm’ in ontvangst. De Wegh van Meijl op Seven is die dag al 
vanaf acht uur ’s morgens af te leggen aan de hand van een historische routekaart met 
informatie die voor 5 euro bij de put in Meijel te koop is. Als extra service rijdt deze 
zondag vanaf 12.00 uur elk uur een bus van Sevenum naar Meijel om wandelaars 
terug naar hun voertuig te brengen. 


