PERSBERICHT Lezingenreeks De Peelhelm vertelt
Een sensationele nieuwe theorie over het mysterie van de Gouden Helm
Maandagavond 4 oktober vertelt Huub Kluijtmans zijn nieuwe theorie over de Romeinse helm in
de reeks ‘De Peelhelm vertelt’. Huub is de zoon van Leo Kluijtmans, de ziener van de Peel, die
zijn hele leven geobsedeerd is geweest door de helm en de Romeinse officier.
17 juni 2010 - precies 100 jaar na de vondst door Gebbel Smolenaars - heeft Huub op de
Romeinenplek in Helenaveen zijn boek ‘E Paulude Emergo / Uit het veen kwam ik boven /
Nieuwe feiten en inzichten Peelvondsten’ gepresenteerd. In het boek vraagt Huub zich af hoe al
die Romeinse voorwerpen in de Peel terecht zijn gekomen? Wat heeft zich destijds in de Peel
afgespeeld? Daarover zijn diverse visies en theorieën ontwikkeld. Die lopen echter ver uiteen en
zijn op sommige punten tegenstrijdig. Een eeuw na de vondst is wat zich in de Peel in de
Romeinse tijd heeft afgespeeld eigenlijk dus nog steeds een mysterie.
De afgelopen jaren heeft Huub intensief onderzoek gedaan in – deels nog nooit geraadpleegde
– bronnen, sporen en geschriften. Hij legt relaties met andere voorwerpen die ooit bij het
turfsteken in de Peel gevonden zijn, zoals een Romeins zwaard en gouden schild en de
sierschijf van Helden. Van dat laatste archeologische topstuk vraagt Huub zich af of het wel in
Helden gevonden is. Zou de schijf niet in Deurne gevonden kunnen zijn? Huub komt met een
sensationele nieuwe theorie over het mysterie van de Helm van Deurne. Daarnaast zal hij in zijn
lezing ook aandacht schenken aan het erfgoed van zijn vader.
Kluijtmans start zijn verhaal om 20.00 uur in het Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum aan de
Ostaderstraat 23 in Asten. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
De nog komende lezingen over de Peelhelm zijn: maandag 1 november dr. Carol van DrielMurray en maandag 6 december dr. Henk Hiddink. Ook deze twee lezingen worden gehouden in
het Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum in Asten en beginnen elke avond om 20.00 uur.
Deelname aan de gehele reeks kost € 25,00.
Bijwonen van een enkele lezing is mogelijk en kost € 7,50 (inclusief koffie of thee). De reeks
wordt georganiseerd door Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum Asten, heemkundekring De
Vonder Asten-Someren, heemkundekring H.N. Ouwerling Deurne, de Stichting Behoud
Kasteelerfgoed Asten en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

