
Het reizend gezag 

 

Het is geen bisschop op een 

paard, maar een 'gezagsdrager' 

die net als iedereen eeuwenlang 

door de Meijelse Dorpsstraat 

moest gaan als hij van de ene 

kant van de Peel naar de andere 

wilde.  

Deze Dorpsstraat was een deel 

van de weg, gelegen op de hoge 

kant (horst) van de Peelrand-

breuk, van Den Bosch naar 

Keulen.  

Tot 1953 (aanleg Randweg) 

moest al het verkeer van 

Roermond, Venlo, Helden, enz. 

via deze weg naar Asten, 

Deurne, Brabant.  

Tot 14 december 1983 (aanleg 

Kalishoek) moest al het verkeer 

naar Deurne nog door de straat.  

Om die oude situatie in herinne-

ring te houden verzocht de 

gemeente Meijel in 1985 aan 

Dolf Wong een passend beeld te 

maken.  

Het werd 'Het reizend gezag'. 

 

 

Het werd geplaatst kort voor het bezoek van Koningin Beatrix op 30 april 1986 en het 

werd officieel onthuld op 24 mei 1986. 
 

Dolf Wong schreef op 25 maart 1986:  

 
"Paard met ruiter: een ruiter is altijd een geliefd 
onderwerp geweest voor een gemeenschapsteken, 
waarmede eenieder zich graag wil identificeren. Het 
toppunt van samenwerking tussen mens en dier. Een 
ruiter wordt letterlijk en figuurlijk boven een gewoon 
mens uitgetild!  
Een samensmelting van mens en dier, waarbij de eigen 
voortreffelijkheden van elk wezen afzonderlijk 
samensmelten tot één gehéél nieuwe voortreffelijk-
heid!  
Een historische indicatie naar het ontstaan van Meijel 
als geborgen pleisterplaats aan een eenzame gevaarlij-
ke Peelroute.  
Een Willibrordus die de Peelroute doorkruiste, waarbij 
de hiërarchische waardigheid door het berijden van een 
paard nog onderstreept wordt!".  

 

Het paard werd 55 cm hoog en het totale beeld 

met de verhoudingsgewijs wat forse berijder 110 

cm, geplaatst op een sokkel van kinderkopjes.  
In het 'Reizend Gezag' bundelde de kunstenaar daarmee de eeuwenoude functie van de 

(Dorps)Straat, de gevaarlijke doorgang door de Peel, de samenwerking van mensen en 

dieren in Meijel, het voortreffelijke van Meijel door die samenwerking en de mogelijk 

doorgang van de Apostel van Nederland, Sint Willibrordus. 
Dolf Wong, kunstenaarsnaam van Dolf Wong Lun Hing, geboren Roermond 7 mei 1921; monumentaal 
werk, dierplastieken, enz. 

Locatie:  Dorpsstraat 26 

Kunstenaar: Dolf Wong 

Jaar:  1985 

Vorm:  Beeld op sokkel 

Eigendom: Gemeente 


