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Dit artikel gaat over de vondst en de vondstomstandigheden van een heel bijzondere Romeinse ruiterhelm. 

  
Het begon in 1977 in de gemeente Bunnik. In de directe omgeving van het vroegere 
Romeinse Limes-fort Vechten met Rijnhaven, werd rijksweg A12 verbreed. Helaas 
schoot de archeologische begeleiding door de overheid bij de werkzaamheden rond dit 
archeologische monument Castellum Fectio ernstig tekort. Gelukkig was er in die tijd 
wel belangstelling van amateurarcheologen voor de werkzaamheden. Zij stelden massa’s 
Romeinse archeologische voorwerpen veilig uit de opgeworpen storthopen.. Menige 
particuliere archeologische collectie is toen ontstaan. 
 

Ook de toen 17 jarige Ben Elberse (toen) uit Bunnik en zijn 
broer liepen daar in de weekenden te zoeken in de 
storthopen en ook zij bouwden een fraaie collectie op. In 
zanderige grond vond Ben op het oog een unieke Romeinse 
ruiterhelm. Het was gemaakt van geel koper met resten van 
een tin/zilverlegering. De helm had de vorm van een 
Frygische muts. (zie aanvullende notitie). De punt van de 
helm buigt naar voren en loopt uit in een mooie adelaarskop 
met details. Onder aan de snavel zit een oogje waaraan iets 
kon worden gehangen. De adelaar is het symbool van de 
Romeinse mythologische oppergod Jupiter. Adelaars komen 
vaker voor op Romeinse militaire uitrusting al of niet in 
combinatie met de Romeinse oorlogsgod Mars. 

De bijzondere vondst stond op zich want rond de helm werden verder geen 
bijbehorende andere vondsten gedaan. De helm was deels verbogen en dat is later door 
de vinder voorzichtig weer in vorm geklopt. 
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Mede gelet op de vondstomstandigheden  -  zanderige grond 
in een omgeving van overwegend rivierklei -  is de helm 
volgens de vinder mogelijk met opzet in een bepaald deel van 
de rivier geworpen, bij wijze van een ritueel offer. Rituele 
offers van Romeinse militairen komen we vaker tegen. Zij 
kunnen een bepaalde ingrijpende gebeurtenis symboliseren, 
bijvoorbeeld het verlaten van de militaire dienst. 
De vondst werd  na gefotografeerd te zijn via de archeoloog 
van het Archeologisch Instituut Utrecht, Cor Kalee , 
aangemeld bij het toenmalige ROB in Amersfoort. Daar werd 
de helm herkend als een Thracische paradehelm van de 
ruiterij. Thracië ligt in het huidige Roemenië en Bulgarije en 
behoorde tot het Romeinse rijk. Het was al bekend dat er 
gedurende een lange periode Thracische ruitereenheden als 
hulptroepen gestationeerd zijn geweest op Castellum Fectio! 
Ook in die tijd moet de unieke paradehelm een visueel 
spektakel zijn geweest voor de militairen en andere 

toeschouwers.  
 
Maar met de vondst in 1977 is het verhaal nog niet afgelopen. Meer dan een jaar later in 
1979 werd het talud van de A12 afgewerkt. Naast de gevormde sloot werd een 
“boerenweg” aangelegd. Met een bulldozer werd grond omhoog geschoven naar het 
talud van de snelweg A12. Op een van die dagen liep de amateurarcheoloog Wil Kuijpers 
(toen) uit Veenendaal daar met zijn metaaldetector over de net afgewerkte delen. Op 

een gegeven moment sloeg de detector maximaal uit. Na 40 cm 
graven in het talud op een afstand van ongeveer 6 meter van de 
sloot vond Wil een Romeins gezichtsmasker ook van geel koper! 
Boven aan de achterzijde zat een reparatie uit het verleden. Er 
omheen lagen geen andere vondsten. Het gezichtsmasker was 
verbogen en is later door de vinder zo goed mogelijk in vorm 
gebracht.   
 
De vinders Ben en Wil kenden elkaar al van andere opgravingen 
en beiden hadden na kennisneming al een vermoeden dat het 
gezichtsmasker en de helm bij elkaar hoorden. Ze kregen 
zekerheid toen de twee delen voor het eerst echt bij elkaar 
kwamen op de expositie “Van Speerpunt tot Kanonschot” die liep 
van 3 augustus tot 23 september 1991 in Slot Zeist. De expositie 
was georganiseerd door de Zeister Kunststichting ter 
gelegenheid van 40 jarig bestaan van de Poll-Stichting / het 
Zeister Historisch Genootschap. Het helmdeel van 
gezichtsmasker kon aan de hoofdhelm bevestigd worden door 
middel van een haakje aan de bovenkant, en onder met een 
riempje of veter. 
 
In 2016 heeft Ben zijn helmgedeelte overgedragen aan het 
Rijksmuseum voor Oudheden (RMO) in Leiden. Daarna zijn beide 
delen samen nog een keer getoond in museum Het Valkhof in 
Nijmegen. Daar werd van 2 september 2016 tot en met 15 
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januari 2017 de expositie “Gezichten van de Limes” gehouden. Hoewel Wil zich bereid 
heeft verklaard het gezichtsmasker over te willen dragen, heeft het RMO nog geen 
interesse getoond!  Wel staat het helmdeel te pronken in een vitrine in Leiden, maar 
vreemd genoeg wordt er géén melding gemaakt van het bijbehorende gezichtsmasker!  
Het gezichtsmasker werd getoond bij de expositie “Schatten van Vechten/Fectio”, 
georganiseerd door de Archeologische  werkgroep “Leen de Keijzer”, van maart 2018 tot 
en met januari 2019 op de archeologiezolder van  het Oude Station te Houten. Helaas 
wilde het RMO de fragiele hoofdhelm als topstuk niet uitlenen. 
 
NOOT: Het bovenstaande artikel is in november 2019 geschreven. Inmiddels heeft de  conservator van het RMO uit 
Leiden contact opgenomen met de vinder van de aangezichtshelm voor onderzoek en overleg (overdracht?) van de 
helm. 

 
 

Aanvullende notitie Frygische muts. 
De Frygische muts is een zachte kegelvormige muts waarvan de top naar voren wijst en 
weer naar beneden valt. De mutsen werden gedragen in Frygië, een deel van het huidige 
Turkije, en later ook door Thraciërs in Zuid Oost Europa. In de Romeinse tijd werd de 
Frygische muts gedragen door vrijgelaten slaven en hun nakomelingen als symbool van 
de vrijheid.  

 
Ook tijdens de Franse Revolutie dook de mutsvorm weer op. Marianne, een nationaal 
symbool voor Frankrijk, staat vaak met een Frygische muts afgebeeld. Ook de Smurfen 
hebben hun hoofd ermee bedekt. 
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