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De legende komt tot leven

JUBILEUM Romeinse cavalerist met replica van gouden helm opent vijf toeristische fietsroutes

17 juni is het honderd jaar geleden dat de gouden helm in
Helenaveen werd gevonden. Het jubileumjaar ging gisteren
op bijzondere wijze officieel van start.

door Eric Seuren

ZZ o moet hij er ooit heb-
ben uitgezien. De Ro-
mein die eigenaar was
van de gouden helm die

een eeuw geleden in het zompige
veen bij Helenaveen werd gevon-
den. Een cavalerist met de nodige
rijkdom en een gewaad met fraaie
gedecoreerde emblemen en een

rijk versierde riem, schild én helm.
Gisteren kwam de geschiedenis
weer even tot leven in het kader
van de allereerste activiteit ter her-
denking van de historische helm-
vondst: de opening van vijf fietsrou-
tes met de gouden helm als thema.
Archeoloog Maarten Dolmans
opende als Romein, met kleding
die naar alle waarschijnlijkheid
identiek is geweest aan die van de

helmdrager uit de vierde eeuw na
Christus, op symbolische wijze de
fietsroutes door bij het Gouden
Helm-monument in Helenaveen
stil te staan. En daarbij droeg Dol-
mans voor het eerst een replica van
de gouden helm, die hij speciaal
voor het jubileum van de vondst
liet maken.
Het zal niet de laatste keer zijn dat
Dolmans zich in het Peelgebied zal
laten zien. In het kader van het
honderdjarige jubileum van de
helmvondst staan er de komende
weken talrijke activiteiten op het
programma. Zo zullen diverse expo-
sities worden geopend rondom de

thema’s gouden helm, de Romei-
nen en de Peel van begin vorige
eeuw. Ook verschijnt er een nieuw
boek, komt er een toneelstuk dat in
verschillende dorpen in de open-
lucht zal worden gespeeld én zal
uiteindelijk in oktober ook de origi-
nele gouden helm, die zich in het
Museum van Oudheden in Leiden
bevindt, in Helenaveen te zien zijn.
Bij al die activiteiten zal regelmatig
de herrezen Romein opduiken.

Ook Dagblad de Limburger staat stil bij
een eeuw gouden helm. Dat gebeurt
met een korte serie artikelen, waarvan
het eerste donderdag verschijnt.
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