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You have to know the past to understand the present 

Carl Sagan 

 

 

       Introductie 

 

           Er is heel veel over de kunst geschreven. En steeds meer, over de invloeden, 

boodschappen, kunstenaars en hun inspiratie, de prijzen, de kunstmarkt, verzamelaars en 

collecties. Tot ver in de 20e eeuw is vrijwel elke object uit de canon van de westerse kunst 

beschreven en geanalyseerd volgens de romantische dichotomie “mooi/lelijk,”  requiescat in 

pace, Immanuel Kant! 

    De stijl, ornamentiek en esthetiek veranderde: gotiek in de renaissance, die weer in 

barok, barok in rococo en zo voort tot de postmodernisme van de tweede helft twintigste 

eeuw oordeelde dat niets meer mooi of  lelijk is en andere criteria zijn gaan gelden. Wat echter 

meestal in de kunstbeschouwingen is weggelaten en wat ons meest verbind met verleden is de 

populaire-kunst: wandkleedjes, kleine beeldjes, bid- of  lachplaatjes, goedkope kleine sieraden, 

hangertjes en speldjes, die zowel in de middeleeuwen als nu massaal zijn verkocht, toen op de 

jaarmarkten en nu in warenhuizen en souvenirwinkeltjes. De goedkoopste sieraden van de 

Middeleeuwen waren gemaakt van de loodtinnen legering. Ze bestonden in ruwweg twee 

smaken: de christelijk-religieuze en de profane. Van de eerste zijn  vooral de pelgrim-insignes 

bekend, souvenirs uit de bekende en minder bekende pelgrimsoorden. De religieuze zijn 

zelfverklarend, in de profane schuilen de allang vergeten gewoontes, legendes, gezegden, 

kluchten, gebruiken en symbolen die ooit een belangrijke rol in de specifieke culturele 

omgeving speelden, maar die ons tegenwoordig ons weinig meer zeggen. Historici spreken 

dan van de doodlopende straten van de geschiedenis.1 De seksuelespeldjes, vooral die in de 

                                                      
1http://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctt3fhk0q.3.pdf?refreqid=excelsior%3Ab6dd02c99d0d353

7d2c818ae2daa3878, Karras, Unmarriages, p. 2. 

http://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctt3fhk0q.3.pdf?refreqid=excelsior%3Ab6dd02c99d0d3537d2c818ae2daa3878
http://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctt3fhk0q.3.pdf?refreqid=excelsior%3Ab6dd02c99d0d3537d2c818ae2daa3878
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vorm van genitalieen, behoren tot de kategorie van deze dooddlopende straten. Vooral bij de 

genitale speldjes is zowel de oorsprong als de betekenis onbekend, daarbij worden ze als 

obsceen ervaren. Voor de fallus bestaan verschillende hypotheses, maar de vulva’s - uitsluitend 

op één plek in Europa gevonden - blijven een raadsel. De vragen zijn: waarom juist hier in 

Zeeland, wat is de culturele context en waren ze als obsceen bedoeld?  Het is mijn voornemen 

om vooral de vulvaspeldjes te onderzoeken: wat zijn de gelijkenissen en verschillen in 

vergelijking met andere goedkope loodtinnen spelden, waarvan de pelgriminsignes het meest 

bekend en onderzocht zijn. 

  Tot eind van de twintigste eeuw is in de academische kringen niet veel aandacht aan 

de seksuele speldjes besteed. Het debat rondom deze speldjes doet denken aan een debat 

rondom de beter bekende sheela-na-gigs,2 de figuratieve stenenbeeldjes van naakte vrouwen en 

mannen met geprononceerde genitaliën die overal in tegenstelling tot algemeen denkbeeld, 

zijn niet alleen in Ierland maar in heel West-Europa te vinden. 

  Zijn deze beeldjes als obceen in de Middeleeuwen ervaren? Het is goed een 

wereldbeschouwing van de moderne mens  en die van de Middeleeuwer te scheiden. De laatste 

zou hetzelfde zien maar het anders lezen, begrijpen.3 In de Middeleeuwen afbeeldingen waren 

cruciaal voor het overbrengen van culturele en religieuze boodschap. Tegenwoordig worden 

wij er mee overspoeld. De talloze tekens verwijzen naar recente gebeurtenissen, de popcultuur 

en de politiek. Ze zijn te vinden op T-shirts, tassen, rugzakken, zelfs op broekriemen en 

hoeden. Voor iemand die niet bekend is met een specifieke culturele fenomeen, zijn de 

symbolen onbegrijpelijk omdat ze meestal op een bepaald publiek zijn gericht  en  vaak maar 

korte tijd actueel.  In de Middeleeuwen “de signaalfunctie van het individuele beeld was veel 

sterker dan in de moderne wereld, meer zelfs in de profane dan in de christelijk-religieuze 

voorstellingswereld” schrijft Ivo Verhoeven in 2015, in de inleiding tot de catalogus van 

tentoonstelling Sign of  Times, social media van de middeleeuwen, waar ook honderden loodtinnen 

insignes zijn tentoongesteld.4 

                                                      
 2 Deze beeldjes zijn vooral bekend onder de naam sheela-na-gig en geassocieert met Ireland, echter 

komen ze overal in West-Europa voor, met grootste concentratie in Frankrijk en Spanje. De naam werd 
voor het eerst gepubliceerd in de Proceedings van de Royal Irish Academy 1840-44, als een lokale naam 
voor een beeldje die ooit aanwezig was op een kerkgevelmuur in Rochestown, County Tipperary, Ierland. 
Wetenschappers Geleerden zijn het oneens over de Ierse oorsprong en betekenis van de naam, omdat deze 
niet direct in het Iers te vertalen is. De naam "Seán-na-Gig" werd bedacht door Jack Roberts voor de 
ithyphallic mannelijke tegenhanger van de Sheela. Hoewel zeldzaam in Ierland, komt het veel vaker voor op 
het continent. Zie verder hfk 4.   

3 Ivo van Werkhoven, Sign of  the Times, https://signofthetimes.zeeuwsmuseum.nl/inleiding, 

geraapleegd 23-05-2018. 
4 Ibid. 

https://signofthetimes.zeeuwsmuseum.nl/inleiding
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  In de hoofdstukken hierna probeer ik een antwoord te vinden op de gebruikelijke 

“W”vragen: waarom, wat is de betekenis, door wie en wanneer zijn de seksuele speldjes  

gebruikt.  

  Voor het antwoord op deze vragen ontbreken de primaire bronnen, er zijn geen 

geschriften, manuscripten, kronieken bekend waar de seksuele speldjes zijn genoemd. In zulke 

gevallen zijn onderzoekers gedwongen op zoek te gaan in etnografisch en archelologisch 

bronmateriaal. Het zijn meestal de volksverhalen en -gebruiken, meer of minder gewaagde 

kluchten en/ of gezegdes alsook materiaal uit archeologische opgravingen.  
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Hoofdstuk 1 

Methodologie en historiografie 

 

  De meeste wetenschappers zouden het begrip “seksueel” als anachronisme 

beschouwen. In geen enkele taal die in de Middeleeuwen werd gesproken bestond een woord 

dat integraal alle met seks verbonden handelingen beschrijft.5 Maar ook andere begrippen, die 

wij met gemak gebruiken voor het beschrijven van de gebruiken uit de middeleeuwen, 

bestonden toen niet. Gender, het fysieke- en sociaal-culturele geslacht zouden onbegrijpelijk 

zijn in de Middeleeuwen, een Middeleeuwer maakte geen onderscheid tussen deze concepten.6 

  De seksuele speldjes vormen een onderdeel van de grote spectrum aan loodtinnen 

insignes. Tot de tweede helft van de twintigste eeuw was er onder de academici niet veel 

belangstelling voor deze objecten. Ze zijn nog het best bestudeerd in Engeland en Nederland; 

de meeste insignes zijn ook daar opgegraven. De profane en christelijk-religieuze insignes zijn 

meestal gezamenlijk beschreven.  Om de verschillende categorie insignes, ook draagtekens 

genoemd, van elkaar te onderscheiden, gebruik ik verschillende benamingen: insignes voor de 

christelijk-religieuze en speldjes voor de seksuele.  Ik wijd de meeste aandacht aan de seksuele- 

en genitale speldjes, met focus op de vrouwelijke variant. Alle beschrijvingen en foto’s, tenzij 

anders vermeld, komen van de database van Kunera, een online database van het Centrum voor 

Kunsthistorische Documentatie van de Radboud Universiteit,7 waar de loodtinnen insignes, 

ampullen en andere kleine voorwerpen uit de particuliere en de institutionele collecties worden 

verzameld. Niet alle ontdekte en gepubliceerde draagtekens zijn daar vermeld. Het 

Archeologische Museum van Gdansk8 bijvoorbeeld is in het bezit van ongeveer 500 

exemplaren en er zijn ook insignes in Duitse Kunstgewerbemuseum - Staatliche Museen zu Berlin,9 de 

meeste religieus. 

                                                      
5 Ruth Mazo Karras, Sexuality in Medieval Europe: Doing Onto Others, (Routhlege, New York and 

London) 2005, 17. 
   6 Karras, Sexuality, 17. 
   7 Kunera, Centrum voor Kunsthistorische Documentatie van de Radboud Universiteit, Nijmegen, 

http://www.kunera.nl, geraadpleegd 23-05-2018. 
    8 http://www.archeoportal.pl/kolekcja/6 
    9 www.pilgerzeichen.de 

http://www.kunera.nl/
http://www.pilgerzeichen.de/
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  In de database van Kunera is elke categorie draagtekens goed vertegenwoordigd. 

Om de speldjes goed in de culturele te plaatsen, waren een aantal bronnen onmisbaar: Het 

najaar van de Middeleeuwen van Johan Huizinga - voor het eerst gepubliceerd in 1919 - en De 

geschiedenis van het persoonlijk leven 2. Van het feodale Europa tot de renaissance bewerkt door Georges 

Duby (2005), maar vooral Sexuality in Medieval Europe van Ruth Mazo Karras.. Zij heeft een tal 

van literaire, historische, juridische en medische bronnen gebruikt, waarvan voor mijn 

onderzoek de literaire en historische het meest relevant zijn – persiflages en vertalingen van de 

middeleeuwse ridderlijke romances, amoureuze liedjes en fabliaus [het meervoud in NL is met 

een s heb ik ontdekt] en kluchten verspreid door de rondreizende zangers, verhalenvertellers 

zoals de Duitse minnesinger. De fabliaus zijn satirische en ondeugende verhalen vaker dan niet 

met de seksuele ondertoon.  Recentelijk is een Nederlandse vertaling van een aantal fabliaus 

getiteld De man met twaalf  vrouwen,10 waar ik een aantal interessante verbanden met de seksuele 

speldjes heb kunnen leggen. 

Voor de  Vlaamse en Nederlandse lokale volksverhalen, geloven en tradities heb ik 

regelmatig bij Meertens Instituut voor de Nederlandse taal en cultuur aangeklopt, voor de iconografie 

Hall’s Iconografisch Handboek (2009) en Manfred Lurker’s Die Botschaft der Symbole: in Mythen, 

Kulturen und Religionen. Kösel, München 1990.11   

Om de problemen en het leven van een volksvrouw in de bourgondische Nederlanden te 

begrijpen heb ik de Evangeliën vanden Spinrocke gelezen, de verhalen van spinsters verteld in zes 

spinavonden en door een klerk opgeschreven.  Hier moet ik benadrukken, dat de literaire 

bronnen misschien het meest interessant zijn om de seksuele speldjes te “lezen”, maar 

ongeacht hoe geloofwaardig het dagelijks leven, karakters en gedrag in die bronnen is 

afgebeeld, zij waren geschreven om te amuseren en niet voor de toekomstige historici en 

analisten.   

 

1.1 Historiografie 

Tot de tweede helft de vorige eeuw was er niet veel onderzoek gaande naar de seksuele 

speldjes. De allereerste exemplaren zijn gecatalogiseerd en beschreven door de Franse 

amateurarcheoloog, Arthur Forgeais. In 1865 publiceerde hij een zestien pagina tellend boekje 

getiteld Priapees, een soort catalogus van 25 fallus- en vulva-insignes die tussen 1848-1865 in de 

rivier de Seine zijn gevonden. Forgeais heeft het boekje, geheel in de geest van de negentiende 

eeuw, voorzien van een moraliserend commentaar en de veronderstelling dat de tekens iets te 

                                                      
10 Ernst van Altena, De Jongeman met twaalf  vrouwen, Boerten uit de twaalfde en dertiende eeuw, 

Ambo/Anthos, 1997.  
    11 Ik gebruik hier een Poolse vertaling uit 2011. 
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maken zouden hebben met bordelen en seksuele verlokkingen.12 Niettemin wist Forgeais dat 

zijn begrip van iconografie van deze objecten onvoldoende was en dat er verdere onderzoek 

gedaan moest worden.13 

 

 

Afb. 1. Tekeningen van Forgeais in Priapees14 

 

Aangespoord door Forgeais, hebben historici als Frederick Elsworthy,15 Lee Stone16 en 

Thomas Wright tussen 1866 en 1920  naar de functie van deze objecten gezocht in de 

voortzetting van de pre-christelijke, magisch-apotropaische  gebruiken in de priapische 

traditie..17 

Van 1927 tot 1993 bestond er een lange periode van de merkwaardige stilte rond de stoute 

speldjes. De redenen zijn niet helemaal duidelijk. Misschien een gebrek aan middeleeuwse 

bronnen, weinig belangstelling voor het volkse, het obscene en de lelijke of, zoals een van de 

recentste onderzoekers Nicola McDonald vermoedt, de academische preutsheid (‘academic 

prudery’).18 

Een van de belangrijkste wetenschappers op gebied van de loodtinnen insignes is Jos 

Koldeweij. Samen met H.J.E van Beuningen heeft hij in 1993 Heilig en Profaan  gepubliceerd, 

een catalogus van 1000 loodtinnen religieuze en profane insignes.19 In 2001 volgde een tweede 

deel, Heilig en Profaan 220 en in 2013 is deel drie verschenen. Deel vier zal in november 2018 

                                                      
    12 Dennis Bruna, geciteerd in Bawdy badges, Mackenzie Gimbel, p. 10. 
       13 Bawdy Badges, p. 10. 
      14 Wright. 
      15 Elsworthy F., The Origins and Practices of 
      16 Stone L., The Story of  Phallicism, Chicago, 1927. 
      17 Bawdy Badges, p. 11. 
      18 McDonald, N. (ed.), Medieval Obscenities, York, 2013, p. 9. 
      19 H.J.E. Van Beuningen and A.M. Koldeweij, eds. Heilig en Profaan: 1000 

Laatmiddeleeuwse Insigne uit de collectie HJ.E. Van Beuningen, Stichting Middeleeuwse Religieuze en Profane        
 Insignes, Rotterdam, 1993. 
      20 H.lE. Van Beuningen, A.M. Koldeweij, and D. Kicken, eds. Heilig en Profaan 2: 
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verschijnen. De seksuele insignes staan in alle drie vermeld en gecatalogiseerd, maar pas in 

deel drie is er meer aandacht aan de iconografie besteed.  Buiten het Nederlands taalgebied 

verschenen twee belangrijke publicaties, Pilgrim Souvenirs and Secular Badges van Brian Spencer 

uit 1998 en Medieval Pilgrim and Secular Badges van Michael Mitchiner uit 1986 in het Engels. Uit 

Duitsland en  Tsjechië komen vooral onderzoeksrapporten met een sporadische vermelding 

van de seculiere, niet-seksuele,  insignes, echter een poging om ze te interpreteren is meestal 

weggelaten. 

Van de niet uitgebreide literatuur over de seksuele speldjes, vind ik de publicaties van Jos 

Koldeweij, Malcolm Jones en Johan H. Winkelman het meest representatief  voor de recente 

stand van zaken.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1200 Laatmiddeleeuwse Insignes uit openbare en particuliere collecties, Stichting Middeleeuwse Religieuze en 
Profane Insignes, Rotterdam, 2001. 
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Hoofdstuk 2 

Materiaal en techniek 

 

 

Afb. 2. Het gieten uit Pewter casting van J.Fletcher 

 

 Religieuze, profane en seksuele insignes zijn materiaal-technisch identiek. Ze zijn gegoten in 

een loodtinnen legering en zijn  meestal niet groter dan 4-5 centimeter hoog en breed. Heilig en 

Profaan uit 1993 van H.J.E van Beuningen, een grote verzamelaar van deze insignes, geeft een 

uit de 18e eeuw stammende recept voor het gieten van de loodtinnen objecten, in dit geval 

medailles21 Het recept is afkomstig uit een kerkregister van Huizingen uit 1725:22 

“ 1. Koop oude engels teljoren, smelt die in den grooten ijseren lepel op een casoor wel 
met boskolen versien. 

2. Als ‘tin wel gesmolten is zoo dat het begint te gloeien of  vos te zien (want anders zal het 
niet vloeien in de vorme), 

3. neemt dan de vorme, eerst dan berookt in den damp (maar niet vlam) van een brandende    
keerse of  lamp, 

4. begint dan te gieten met het kleyn ysere lepelken eerst oock gloeyende ofte door heet, 
5. schept ieder keer met luttel gesmolten tin niet langs het totjen van ’t lepelken (dat altijt 

moet suyver blijven) maaer langs den anderen kant, 
6. al en treffen de medalien in ’t eerste niet, hernieuwt soo langh tot dat de forme 

proportioneel door heet is, dan en sal ’t niet meer mankeeren, maar ’t vier moet altijd voorzien 
sijn.” 

(Eigen Schoon en De Brabander, 1939 
 

  De gietmethode is waarschijnlijk sinds de oudheid niet veranderd. In HP3, 

beschrijft Daniel Berger  uitgebreid een productieproces van de kleine tinnen of  loodtinnen 

                                                      
21 H.J.E van Beuningen, A.M. Koldewij, Heilig en Profaan, (Stichting Middeleeuwse en Profane  

Insignes, Cothen, 1993), pp. 16-25. 
22 Ibid., 16. 
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objecten.23 De middeleeuwse gietmallen, ook vormpjes genoemd, waarvan jammer genoeg 

weinig is bewaard gebleven, zijn voornamelijk in leisteen gesneden. 

  Ook in Nederland zijn weinig vormpjes gevonden en degenen die er zijn, zijn 

meestal voor het gieten van knopen, gespen en penningen. Waarschijnlijk zijn ze opnieuw 

gesneden of  weggegooid.  De kwaliteit varieerde van professioneel en gedetailleerd tot grof  

gesneden bestemd voor de boeren- of  zwarte markt.24 Begin jaren negentig van de vorige 

eeuw zijn vijftig insignes onderzocht door het Centraal Laboratorium voor Onderzoek van 

Voorwerpen van Kunst in Amsterdam.25 Uit het RFS (Röntgen-Fluorescentie-Spectrometrie) 

onderzoek is gebleken, dat wat de  metaalsamenstelling betreft de meeste insignes een 

willekeurige lood en tin verhouding bevatten, op een paar uitzonderingen na, waar tin of  lood 

de overhand krijgt. De voorkeur lag aan een samenstelling met zo laag mogelijke 

smelttemperatuur.26 Mochten de gilden de voorschriften voor de metaalsamenstelling 

hanteren, zijn ze door de gieters zelden of  nooitt toegepast. 

 

 

Afb.  3. Een  reconstructie van een gietmaal

 

Van oudsher is aangenomen dat de pelgrim souvenirs door gespecialiseerde ambachtslieden in 

de werkplaatsen van de pelgrimsoorden zijn verwaardigd.27 Pelgrimsoorden beschikten over 

eigen werkplaatsen, maar er is niet veel over bekend. Eigentijdse bronnen noemen meestal de 

                                                      
23 Heilig en Profaan 3, 54. 
24 Heilig en Profaan 1, 18. 

 25 Ibid., p. 21. 
 26 Ibid. 
 27 Spencer, B., Pilgrim souvenirs and secular badges, (Museum of  London, London), 1998, 7. 
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gieterijen van de goedkope tinnen broches, bellen, ringen, spiegels en knopen. In Frankrijk 

werden ze biblotier of  miraclier genoemd.28 Het gieten en het snijden gebeurde vaak niet in 

hetzelfde werkplaats. Voor het maken van de mallen zijn soms andere vaklieden gebruikt, 

zoals goudsmeden en zegelmakers, die ook de kant-en-klare mallen verkochten of  

verhuurden.29 Volgens Spencer, zijn de religieuze en niet-religieuze spelden in dezelfde 

werkplaatsen gemaakt en werden vaak op lokale feestdagen aangeboden, bijvoorbeeld in 

verband met trouwerij of  begrafenis van een prominente lokale figuur. 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 28 Spencer, Pilgrim Souvenirs, 7. 
 29 Spencer, 7. 
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Hoofdstuk 3 

Loodtinnen insignes 

 

  De late Middeleeuwen beslaat een periode tussen 1200 en 1500 A.D. Dit is precies 

de periode waarin de insignes zijn vervaardigd, al is het moeilijk om de afzonderlijke 

exemplaren nauwkeurig te dateren. Er zijn honderdduizenden over heel West-Europa 

verspreid. De onderwerpen variëren van christelijke thema’s tot gebruiksvoorwerpen, planten 

en dieren, verhalen en literatuur, liefde, huwelijk en uiteraard ook seks, niet altijd makkelijk te 

identificeren, of  de identificatie is misleidend. Een populaire liefdesamulet, zoal een hart, kan 

ook de christelijke liefde van Maria of  van Christus betekenen.30 De bedevaart souvenirs zijn 

meestal makkelijk te duiden, afhankelijk van de attributen. Waarschijnlijk waren sommige, 

meestal profane, insignes in de eerste instantie betekenisloos, de betekenis was later door de 

drager gegeven. Hoe lang deze vorm van souvenir populair was, is niet bekend. In de twaalfde 

eeuw schrijft Guernes de Pont-Sainte-Maxence in zijn Leven van Thomas Becket, dat mensen 

 

“een palm meenemen uit Jeruzalem | en van Rocamadour een Maria in lood  gegoten | 

van Santiago een schelp die in lood is gevormd | en nu heeft God aan de heilige Thomas deze 

ampul gegeven | die door de hele wereld wordt gekoesterd en geëerd.”(Spencer,7)  

 

  Hieruit blijkt dat het gebruik om de bedevaart souvenirs in lood te gieten ouder 

was dan de ampullen van Thomas Becket die in de tijd van Guernes’s schrijven nog vrij nieuw 

waren. Becket werd vermoord in 1170 en heilig verklaard in 1174. Tot de tweede helft van de 

twaalfde eeuw, tot de tinmijnen in de Ertzgebirge opengingen, was tin niet goedkoop en de 

insignes exclusief.  Tin in West-Europa kwam voornamelijk uit Cornwall, Engeland. De 

tinmijnen in Duitsland gingen open tussen 1156 en 1162;  in diezelfde tijd is populariteit van 

de pelgrimage en de productie van de souvenirs enorm toegenomen.31 Na 1500 is de 

populariteit van deze insignes getaand. Mogelijk is, na de ontdekking van een drukpers, de rol 

die het goedkope gietwerk in de Middeleeuwen speldde overgenomen door de goedkope 

                                                      
 30 Spencer, 161. 
 31 HP3, 
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prenten.32 Bovendien was de Reformatie meedogenloos voor beeldende hagiografische 

verhalen en de daarbij behorende beeldcultuur. 

                                    3.1 Pelgrim souvenirs 

 

  In de Middeleeuwen streefden de mensen obsessief  naar een leven in reinheid, 

zedigheid en religieuze contemplatie. 33 Het leven van Christus gold daarbij als een lichtend 

voorbeeld. Onder de welgestelden was  het zelfs een mode geworden om op pelgrimstocht te 

gaan. 34  De pelgrim kon worden beschouwd als iemand die een voorschot heeft gekregen op 

verlossing.35  

  Het is goed om te beseffen dat een pelgrimstocht een kostbare onderneming was. 

Ten eerste was er de devotionele reis en de bijbehorende kosten - voor langeafstandspelgrims 

meer dan een jaarinkomen met de daarbijbehorende inkomsten derving. Niet te onderschatten 

waren de grote risico’s die men nam in  de vorm van een schipbreuk, ziekte, uitputting en 

diefstal. Tenslotte moest er ook iets geofferd worden, niet alleen bij het heiligdom van 

bestemming, maar ook bij andere heiligdommen die men onderweg tegenkwam. Die offers 

konden bestaan uit munten of  juwelen, bijvoorbeeld. Maar ook uit was. Bijenwas was een 

belangrijke vorm van kerkelijke valuta die gemakkelijk in contanten kon worden omgezet.  

  Een bedevart ging gepaard met een contractueel uitgestippelde eeks rechten en 

plichten tegenover de kerk.36 In ruil voor hun toewijding kregen de pelgrims twee primaire 

voordelen: de mogelijkheid tot wonderbaarlijke tussenkomst van de heiligen wiens 

heiligdommen werden vereerd en het vooruitzicht van remissie van het vagevuur die door de 

pauselijke wet was goedgekeurd. Deze voordelen worden in detail beschreven in een artikel 

van Adrian Bell en Richard Dale, “The Medieval Pilgrimage Business”.37  

  Naast voordelen in de vorm van wonderen en aflaten, konden de pelgrims een 

zekere fysieke en spirituele bescherming van de kerk verwachten door middel van de de twee 

monastieke ordes. De eerste, in 1080 opgerischte Orde van het Sint-Janshospitaal, bekend als 

de Hospitaalridders, boden het onderdak en de medische zorg voor pelgrims; de tweede De 

                                                      
 32 Het doet mij eerder denken aan de heilige plaatjes die worden gekocht of  uitgedeeld in de 
katholieke kerken, vaak verbonden met een dag van de heilige, elke dag is een dag van een of  andere 
heilige, ginds een traditie van een naamdag, na de geboorte krijg een kind ook een naam van de heilige 
die om bescherming wordt gevraagd. 

 33 Karras, 71-79. 
 34 Karras, 25. 

  35 Bell, Adrian R. ; Dale, Richard S., The Medieval Pilgrimage Business, Enterprise and Society, 09/2011,   

Vol.12(03), pp.601-627 
 36 Ibid. 

 37 Ibid.  
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Orde van de Tempel, beter bekend als de Tempeliers, werd gesticht in c.1119 met de 

oorspronkelijke opdracht om pelgrims die naar Jeruzalem afreisden te beschermen. 

  Vanaf  de twaalfde eeuw werden er vaak bedevaarten gedaan in navolging van een 

eerdere gelofte. Er was een krachtige sanctie omdat degenen die hun geloften braken om op 

pelgrimstocht te gaan, vatbaar waren voor strafwetten. Ondanks deze vast uitgestippelde en 

meestal geexecuteerd-  plichten, is de bedevaart vanaf  de 12e eeuw sterk in de populariteit 

gestegen. De bedevaart souvenirs zijn erzameld en waren vaak bewaard in de kleding of  de 

gebeds- of  getijdeschriften..   

 

 

  Afb. 4. Verschillende insignes vastgemaakt aan een, in dit geval, lege pagina van een schrift. 
De lege ruimte was hoogstwaarschijnlijk gereserveerd voor een gebed of  een verluchting 

 of  beide. TM 922, 
 

 
 

Afb. 5. Fragment uit de Zeven werken van barmhartigheid, Meester van Alkmaar, 1504, 
 Rijksmuseum, Amsterdam. De pelgrims uit Santiago de Compostela (schelp), Rome (St 
 Paul sleutels), en Canterbury (Thomas Beckett zwaarden). Naast Jerosolima waren dat de 
 meest populaire oorden van massale bedevaart. Maar er waren duizenden kleinere, minder 
 bekende plaatsten. Zo draagt de man in het midden schelp en sleutels, maar ook mogelijk 
 drie hosties van Wilmack, een toen erg populaire bedevaartsplaats, maar nu vergeten. 
 Waarschijnlijk komen ze echter uit een van de talloze Maria-cultusoorden

 

http://www.textmanuscripts.com/medieval/book-of-hours-use-of-angers-96384


 

 

16 

 

Afb. 6. Een voorbeeld van de spelden van edelmetaal 

 

  Er rustte een zekere copyright op de insignes gemaakt in de kerkfabrieken, het 

reproduceren zonder toestemming was verboden, maar er was niet tegen in te gaan. Misbruik 

nam toe naarmate de populariteit van een bepaalde bedevaartplaats groeide. Verschillende 

schetsen van Hieronymous Bosch (afb. 6) tonen bedelaars met pelgrim insignes, onder 

anderen de drie hosties van het Wilsnack.38 

 

                            

Afb. 7.  Fragment uit de tekeningen van H. Bosch, een figuur uiterst links draagt drie 
hosties (ca.1470-1480), Koninklijke Bibliotheek Brussel, Prenten Kabinet; Vienna, Albertina, 
no.43.154. 

 

  Het Liber Vagatorum of  het “Boek van Vagabonds” (ca. 1510) beschrijft "bedelaars 

die spelden op hun hoed spelden, vooral Veronica van Rome, schelpen en andere tekens." Dit 

suggereert dat tegen de late middeleeuwen religieuze pelgrim insignes niet langer uitsluitend 

met bedevaarten werden geassocieerd, hoewel ze ongetwijfeld zo waren gebruikt.  Vanwege 

het gemak waarmee de insignes geproduceerd en gereproduceerd konden worden, dienden ze 

                                                      
      38 Reiss, Ben. "Pious Phalluses and Holy Vulvas: The religious Importance of  Some Sexual Body-Part Badges 

in Late-Medieval Europe(1200-1550)." Peregrinations: Journal of  Medieval Art and Architecture 6, 1 (2017): 151-
176. http://digital.kenyon.edu/perejournal/vol6/iss1/27, 153; zie ook: cited in A. M. Koldeweij, “ Lifting the 
Veil on Pilgrim Badges”  in J. Stopford (red.), Pilgrimage Explored  (York, 1999), p. 168. 

http://digital.kenyon.edu/perejournal/vol6/iss1/27
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ook niet meer als bewijs van deelname aan de bedevaart. De middeleeuwers waren zich 

hiervan bewust, maar ervoeren het waarschijnlijk niet als tegenstrijdig.3940 

 

      3. 2 Profane speldjes en hangertjes 

  Op de website van Kunera zijn 2685 profane insignes vermeld. De getallen op de 

blauwe stippen geven aan hoeveel insignes er zijn gevonden. Op de plattegrond ernaast is ter 

vergelijking de verspreiding van de religieuze insignes afgebeeld, de paarse stippen zijn 

pelgrimsoorden.41 

              

Afb 8a.  Verspreiding van profane insignes;            8b. Verspreiding van de  religieuze insignes 

 

  De profane insignes zijn ook wijd verspreid, maar aanzienlijk minder dan de 

religieuze. In de Kunera database zijn ze verdeeld in 21 categorieën.42 Zij verschillen niet veel 

van de goedkope prulletjes die nog steeds op jaarmarkten en in souvenirwinkels worden 

verkocht: hangertjes of  speldjes met hartjes, bloemetjes, dieren, beroepsattributen (hamer, een 

blaasbalg, een bijltje). Het verspreiden van zulke speldje was vaak de taak van de reizende 

marskramer (afb. 7). Dat veel van de loodtinnen sieraden en insignes juist hier zijn gevonden, 

duidt op betrekkelijke welvaart. 

  Uit de reisverslagen blijkt, dat in de late Middeleeuwen Vlaanderen in de 

Scheldemond een drukke en welvarende woon- en handelskern had. In Sieraad en Devotie uit 

2006 citeert Jos Koldeweij een fragment uit de reisverslagen van de Florentijnse zakenman, 

                                                      
 39 Reiss, 153. 

 40 Nadat in 1383 troepen van Hendrik van Bülow vanwege een geschil met de bisschop van Havelberg 
Wilsnack plunderden en zowel het dorp als de kerk in brand staken, vond priester Johannes Cabbuz tijdens een 
inspectie van de kerkruïne drie ongeschonden hosties met bloeddruppels. Met de vaststelling van de 
Franciscaanse monnik Johannes Kannemann dat de rode vlekken op de hosties zonder twijfel duiden op het 

bloed van Christus zelf  was de Heilig Bloedlegende van Wilsnack geboren; 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilig_Bloedkerk_(Bad_Wilsnack), geraadpleegd 10-12-2018. 

 
 41 De plattegronden zijn 5 mei 2018 geraadpleegd. 

42http://www.kunera.nl/kunerapage.aspx?From=Default 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hostie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilig_Bloedkerk_(Bad_Wilsnack)
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Ludovico Guicciardini waarin hij het graafschap Vlaanderen beschrijft. Hij en Juan Christoval 

Calvete de Estrella reisden in 1552 door Vlaanderen toen de bloeiperiode van de late 

Middeleeuwen al voorbij was, maar nog net vóór de Tachtigjarige oorlog. In dit in 1567 in 

Antwerpen gepubliceerde reisverslag verbaast Guerccini zich over de schoonheid en de 

rijkdom van deze grote provincie.43 

  De meeste insignes zijn in de twintigste eeuw bij toeval gevonden tijdens in een vrij 

globaal te dateren stadsafval -  niet op de plekken waar het huisvuil werd verzameld – en in de 

ophopingslagen die uit de geïmporteerde grond zijn ontstaan.44 Verkoop en verspreiding van 

de profane insignes zou volgens Koldeweij deels met religieuze insignes samenvallen. 

 

 

Afb. 9. De marskramer en zijn goed 

 

De speldjes van de marskramer zijn meestal kleine speldjes met betekenis: een harkje, een 

speld, een blaasbalgje en een hartje. Soms zit er een amoureuze boodschap in verstopt. 

Bijvoorbeeld het blaasbalgje dat we kunnen terugvinden in een verhaal uit een Hulthemse 

handschrift “Blaesbalch in minen sinne”45 

 

                                                      
43“In dit land zijn veel zeer schone ende vermaerde steden, ghelijck drie Hooftsteden, te weten 

Ghent, Brugge, Yperen: daar een Rijssel, Douay, Doornick ende meer andere: soo dat in Vlaenderlandt 
achtentwintich besloten steden geteld worden (…)” ( Koldewij, 17). 

44 Jos Koldewij, Geloof  en Geluk, Sieraad en devotie, Hoofdstuk 1, Sierspelden en pelgrimtekens uit 
Vlaanderen, (Arnhem, Terra,2006), 17. 

45 Koldeweij, Geloof, 190. 
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Afb. 10. Peter Baltens, Boerenkermis met opvoering van klucht “Een cluyte van Paeyerwater”, ca. 
1570, (fragment) Rijksmuseum, Amsterdam. Naast een loodtinnen hangertje, Kunera nr. 
00696. Een vogel was ook symbool van een schutterij. 

 
 

         3. 3 Seksuele speldjes 
 
  Ben Reiss in een artikel in  Peregrinations: Journal of  Medieval Art and 

Architecture uit 201746  lijkt onvermurvbaar te geloven, dat de seksuele speldjes door de 

pelgrims zijn gebruikt en ziet in de afbeeldingen een verborgen christelijke boodschap.  In 

mijn opinie is het in sommige gevallen mogelijk, maar  ik verbind ze eerder met oude heidense 

gebruiken die de christianisatie hebben overleeft en tijdens de christelijke feestdagen de kop 

opsteken. 

  Cultureel is de laat-middeleeuwse houding ten aanzien van scatologische 

onderwerpen geworteld in een eeuwenlange traditie van de acceptatie van afbeeldingen van 

geslachtsdelen, van toiletgrappen en schunnige verhalen. Het moet dus niet onmiddellijk als 

‘grof ’ worden beschouwd. Ook oud Griekse vazen tonen vrouwen die manden dragen vol met 

fallussen en waarmee ze op eenzelfde manier omgaan als vazen waarop fruit en groenten staan 

afgebeeld.47 (afb. 47ab)  

  Een ambulante fallus, ook het fallusdier genoemd is terug te leiden naar de 

Romeinse apotropeische tintinabullum en een kleinere fascinum.48 Plutarchus vermeldt in 

Questiones Convivales (V.7.3) dat in Rome werd geloofd dat de scabreuze of  kluchtige 

afbeeldingen het Kwade Oog konden weren.49 Een fascinum werd opgehangen rond de halzen 

                                                      
  46 Reiss, Ben. "Pious Phalluses and Holy Vulvas: The religious Importance of Some Sexual Body-Part Badges in 

Late-Medieval Europe (1200-1550)." Peregrinations: Journal of Medieval Art and Architecture 6, 1 (2017): 151-176. 

http://digital.kenyon.edu/perejournal/vol6/iss1/27 
47 Koldeweij, “Lifting the Veil”, 185.  
 48 Jones, Secret middle ages, 253. 
 49 Jones, 253 
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van vrouwen en kinderen. De woorden "fascineren" en "fascinatie" stammen daar vanaf.50 De 

grotere tintinabullum, een fors fallusdier met bellen, hing meestal in de tuin of  op de oprijlaan, 

soms aan het plafond. Het geluid van een belletje zou kwaad werend zijn.51 

 a       b     c 

Afb. 11 abc. Griekse en Romeinse (tintinabullum) voorbeelden  

 

Na de val van Rome, vooral in Italië en in de zuidelijke delen van Gallië is de Romeinse 

invloed sterk gebleven. Veel van de latere Christelijke gebruiken zijn oorspronkelijk Romeins. 

Bijvoorbeeld, de praktijk van het plaatsen van afbeeldingen van een fallus op de muren van 

kerken en kathedralen. Een fallusbeeld beschermde tegen allerlei kwalen, wie hem zag of  

aanraakte, was beschermd voor de rest van de dag.52 Nog steeds zijn de speciale heiligdommen 

waar de fallische god onvruchtbaarheid en kinderloosheid moet genezen frequent bezocht. De 

bekendste zijn: 

  1. St. Foutin, devotie van het Heilige Ding (Saint Chose) – er werden de kaarsen in 

  vorm van de geslachtsorganen op een sculptuur van enorme stenen fallus geplaatst. 

  Men moest wachten tot ze waren gesmolten. (of: men moet wachten tot ze zijn etc) 

  2. St Greluchon/Gierlichon – om zwanger te worden moeten vrouwen een stukje 

  afschrappen van de penis van deze heilige, het fijnmalen tot een poeder, oplossen 

  in water en opdrinken. 

  

                                                      
 50 Ibid. 
 51 Ibid. 
 52 Wright, T., The Worship of  the Generative Powers, geraadpleegd essay, 
 http://www.askwhy.co.uk/christianity/0793_thomas_wright_phallus_worship.php, dd. 22-01-2017. 

http://www.askwhy.co.uk/christianity/0793_thomas_wright_phallus_worship.php
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Afb. 12. St Greluchon, de crypte van de kerk Notre-Dame de Gargiles en links  St. Foutin 
 

 Deze afbeeldingen zijn allerminst bedoeld om erotisch te zijn. Hun oorspronkelijke functie 

was een bescherming tegen het kwaad  - het blootleggen van de vulva had al lang bestaande 

apotropaische associaties (anasyrma). De katholieke kerk verwijderde ze niet, maar 

interpreteerde ze  als en moralistische waarschuwing. 53Er bestaan duidelijke voorbeelden van 

seksuele afbeeldingen naast de religeuze. Ze waren zowel bedoeld als een serieuze, religieuze 

boodschap als als amusemen. Terwijl Jean Gerson (1363-1429) klaagde over "schaamteloze en 

naakte afbeeldingen te koop aangeboden in kerken en tijdens kerkelijke festivals", anderen 

klaagden niet, juist vanwege een lange  traditie van de parallelle presentatie van religieuze en 

seksuele boodschap.  

  Het leven-reinheid concept was uiterst belangrijk in de Middeleeuwen en hiervoor 

was de elfde eeuw een doorbraakperiode. In doe tijd ontstond in de westerse kerk de 

reformatorische beweging. Aanhangers daarvan stelden aan zichzelf en aan anderen hoge 

normen en eisen aan morele geestelijkheid. De hervormers eisten de onafhaneklijkheid van de 

kerk om de invloed van de staat op de benoeming van geestelijken uit te bannen. Belangrijk in 

dit verband is de hervormingsbeweging uitgaande van de abdijen van Gorze en Cluny en het 

primaat van de spirituele macht over de seculiere.54 Om het beoogde doel te bereiken, moest 

duidelijk zijn dat de vertegenwoordigers van de geestelijkheid zowel kuiser, reiner als vromer 

leefden dan de leken. Tegelijkertijd preekte de kerk de seksuele onthouding onder de laicat 

niet alleen aan de vrijgezellen maaook de gehuwden.55 Men kan hieruit de conclusie trekken 

dat deze trend niet alleen leidde tot een geschil tussen pausen en wereldlijke machthebbers, en 

een duidelijke scheiding tussen geestelijkheid en leken, maar dat kuisheid in de hogere lagen 

                                                      
53 Weir Anthony and James Jerman.  Images of  lust : sexual carvings on medieval churches (London: 

Batsford, 1986), 23, 42. 

 
 54 Karras, 69. 

  55 Karras, 68; Jo Ann McNamarra, “The ‘Herrenfrage’. The reconstructing  of  Gender System, 
1050-1150” in: “Medieval Masculinieties, Regarding Men in the Middle Ages, Minneapolis, 1994; 
geciteerd door Karras als bron.  
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van de bevolking een steeds belangrijkere rol ging.56 Misschien was de scabreuze humor met 

opzet bedoeld om de Maagd (of andere religieuze onderwerpen) toegankelijker te maken voor 

het volk door haar dichterbij hun wereld te brengen.57 

  Er zijn in totaal 310 seksuele insignes in vooral Zeeland en Vlaanderen gevonden. 

Er is niet veel over bekend, niet hoeveel in totaal zijn gemaakt, wanneer precies en voor hoe 

lang ze populair waren. Tijdens de Reformatie, Beeldenstorm en Contrareformatie zijn veel 

afbeeldingen van sexuele aard vernietigd of  aangepast. In veel gevallen, zoals bij de zgn. 

sheela-na-gigs, de stenen beeldjes in Spanje, Frankrijk en Britse Eilanden, zijn ze opgeëist door 

de katholieke kerk als waarschuwing tegen de zonde van lust.58   

  Het is ook niet bekend of  de speldjes vooral in dit gebied populair waren, maar in 

de verzameling koekjes (gietvormpjes, mallen) van Claus Stalburg, de burgemeester van 

Frankfurt in de 16e eeuw, was geen enkele vormpje voor de seksuele speld te vinden, terwijl de 

koekjes bijna gehele middeleeuwse iconografie vertegenwoordigen.59 Wel zijn de seksuele 

speldjes niet alleen in Nederland en Vlaanderen gevonden, ook in Parijs en Londen komen ze 

voor. De meeste Franse vondsten komen uit de Seine, in Londen zijn er maar een paar 

gevonden. Artur Forgeais beschrijft ze weliswaar niet, maar hij verzamelde ze wel, het Musée 

de Cluny en het Museum van de Toegepaste Kunst in Praag bezit een aantal seksuele speldjes 

uit de verzameling van Forgeais. Meestal is de afwerking grof, zijn de afbeeldingen vaak vulgair 

en de opschriften onduidelijk in boerenlatijn gemaakt door ongeletterde ambachtslui.60 

    De eerste keer zijn ze beschreven in 1987 voor de tentoonstelling “Schatten uit de 

Schelde” in Bergen op Zoom.61 Tot die tijd was er niet veel belangstelling voor deze curieuze 

objecten.62 Geleidelijk is in de wetenschap meer interesse ontstaan en werden verschillende 

theorieën over de betekenis en gebruik ontwikkeld. 

  De betekenis en de functie van de seksuele spelden is onduidelijk. De iconografie 

kan letterlijk aan alles zijn ontleend: spreekwoorden, volkswijsheden, verhaaltradities,  

vruchtbaarheidssymboliek, erotiek en satire en volkskluchten. Ze zouden apotropaeisch, 

satirisch of  blasfemisch, een bescherm- of  vruchtbaarheid amulet zijn. Er zijn verschillende 

hypotheses. Malcolm Jones verbindt deze insignes met anasyrma, het ontbloten van de billen en 

                                                      
 56 Duby, George, “Rycerz, Kobieta i ksiadz, Malzenstwo w feudalnej Francji”, (Warszawa: 1986); 
eng. The Knight, the Lady, and the Priest: The Making of  Modern Marriage in Medieval France, (The 
University of  Chicago Press: 1994)  

  57 Reiss, 160. 
 58 Weir Anthony and James Jerman.  Images of  lust : sexual carvings on medieval churches 

(London: Batsford, 1986), 10. 
59 Malcolm Jones, The Secret Middle Ages, (Stroud, Glos. : Sutton, 2002) 
60 Koldewij, Geluk, 21-22. 
61 Ham, Willem A. Van, Schatten uit de Schelde: gebruiks- en siervoorwerpen uit de verdronken plaatsen in de 

Oosterschelde, (Markiezenhof: Bergen op Zoom,1987). 
62 HP2. M.Jones, p. XVII; er waren 2 boeken en 3 artikelen aan gewijd. 
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de seksuele organen om de vijand te beledigen en het kwaad te weren.63 Volgens Jones zijn de 

speldjes niet bedoeld om seksuele opwinding te provoceren,64 maar zijn vooral apotropeisch, 

een amulet tegen allerlei ellende, met name de alom gevreesde Evil Eye. 65 Ook kunnen ze 

volgens hem zijn verbonden met een of  andere lokale heilige voor de specifieke verzoeken 

zoals de Heilige Rombout van Mechelen die de wonderen met zijn broek verrichtte, 66 of  Saint 

Chose, een klooster in Fontaine in Perigueux, waar kinderloze vrouwen een wassen fallusbeeld 

aanraken in de hoop op de bevruchting.67 Sint Bartholomeus’s penis, een reliek in de 

kathedraal van Augsburg, is zelfs door Calvijn in Traites des reliques, genoemd.68  Ook deze 

reliek zou vrouwen helpen om zwanger te worden. 

 

Afb. 13. Broek met fallus, Kunera, nr 00626 

 

Verder zoekt Jones de betekenis in de volkscultuur.69 In de meeste Europese talen is er een 

verband te vinden tussen het woord vogel en de seksuele daad of  orgaan. Ook het bespelen van 

een instrument kan een dubbele betekenis hebben. Het woord ‘vedeln’ bijvoorbeeld, betekent in 

oud-Nederlands niet alleen een viool spelen, maar ook het bespelen van een mannelijke lid en 

orgel bespelen de vrouwelijke masturbatie. 70 In het oud Engels betekent ‘playing the organ’  ook 

masturberen, vingeren. Er zijn veel lang vergeten te verhalen en anekdotes te vinden in de 

hofliteratuur en de Franse fabliaux.71 De Fabliaux zijn verhalen die in de Middeleeuwen werden  

verteld op de jaarmarkten en in de burchten in het huidige Noord-Frankrijk en Zuid-België. 

Deze populaire vertelvorm ontwikkelde zich in de loop van de dertiende eeuw,  en de verhalen 

zijn te herkennen in de afbeeldingen in de marge van de Gothische manuscripten. Ongeveer 

tweederde omvatte moralisaties, met name op het gebied van erotische extravaganties. De adel 

werd meestal in gunstig licht uitgebeeld, de burgerij als aarzelend tussen de deugden van de 

                                                      
63 Jones, Secret, 251. 
64 Ibid. 248-273. 
65 Ibid., 248. 

 66 Jones. Secret, 29. 
 67 Jones, Secret, nt. 83,304. 

 68 Ibid., 29 
 69 Malcolm Jones, The secular Badges, HP1, 99. 
 70 Ibid. 254. 
  71 Fabliau: was een korte, vaak erotische en/of  satirische vertelling die ontstond in Frankrijk in de 

dertiende en veertiende eeuw die werd uitgevoerd en vaak ook werd geschreven door rondtrekkende 
minstrelen, Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Fabliau; een andere interessante link is 
http://sites.fas.harvard.edu/~chaucer/special/litsubs/fabliaux/. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fabliau
http://sites.fas.harvard.edu/~chaucer/special/litsubs/fabliaux/
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adel en de ondeugden van de boeren en veruit meest genadeloos was de reguliere 

geestelijkheid afgekraakt.72  

  De voorstellingen lopen uiteen en behandelen zaken zoals vrouwenlisten, 

lichamelijke lust, seksuele gemeenschap en overspel.73 Een groot deel van de oude mythes en 

legenden, de tradities en de half  vergeten verhalen zijn door de vertellers en de dichters steeds 

opnieuw verteld en zo zijn ze ongeorganiseerd, maar relatief  weinig veranderd bewaard 

gebleven. Populair waren de verhalen van een slappe man en een slimme vrouw, de gierige en 

hitsige clerus, de bedrogen echtgenoten, de “anderen” – misvormden, vreemdelingen, ouden, 

dwazen en last but not least de seks. Lachen om de clerus en de slappe man was een  geliefd 

volksvermaak, en de immens populaire “power of  women”74 was ook ongetwijfeld de reactie op 

de misogyne houding van mannen in de Middeleeuwen.75 In de Engelstalige literatuur is het 

bekend als The battle of  the breeches’, oftewel Wie heeft de broek aan?  Dat zijn verhalen van Judith, 

Delilah, Phyllis, Vergilius en koning Salomon met verschillende van zijn vrouwen 

          

Afb. 14. Strijd om de broek: zes figuren  met verschillende werktuigen in de handen, en een 

 vrouw in het midden met een broek boven haar hoofd 

 
 
  Beter bewaard en daarom ook beter bekend zijn de gewaagde afbeeldingen in de 

marges van de manuscripten. Het gebruik van de obscene of  kluchtige motieven, drolleries, in 

sacrale context was niet ongebruikelijk in de vroege Middeleeuwen, mogelijk om het 

verhevene en het volkse, platte, tegen elkaar opwegen. Al in 915-916 heeft Bernard van 

Claivaux, in een brief  aan de abt van Saint-Thierry, het gebruik van obsceniteiten in de bas de 

                                                      
 72 Randall, Lilian M.C., Images in the margins of  the Gothic Manuscripts (University of  California 

Press, Berkeley and Los Angeles, 1966), 9. 
 73 Altema, 7. 
 74 Smith, S.L., The power of  women, Philadelphia, 1994. 
 75 HP2, 240. 
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pages van de manuscripten veroordeeld.76 Hoewel de obsceniteiten in bas de page niet met de 

tekst verbonden lijken te zijn, zou het volgens Lilian Randall atypisch zijn voor de 

middeleeuwse traditie om alle structuren van het zorgvuldig ontworpen programma te 

verwerpen.77 Wanneer het onderwerp direct met aangrenzende tekst is verbonden zijn de 

margeillustraties het gemakkelijkst te interpreteren. Toespellingen op de lokale tradities, 

gebruiken of  actualiteiten zijn veel moeilijker te doorgronden, vooral omdat ze vaak worden 

gehuld in een absurde of  amusante gedaante.78  

  Seks en humor waren in de Middeleeuwen onafscheidelijk met elkaar verbonden. 

Mensen genoten van de ambigue, seksueel getinte verhalen, er is nauwelijks een fabliau te 

vinden dat niet schunnig is.79 Ook op het toneel wemelde het van vette, schuine moppen. Zelfs 

tijdens de heilige misteria, tijdens een scene van de geseling van Christus, maakten de acteurs 

het publiek aan het lachen met dubbelzinnige taal en grappen van de geselaars. Wat humor 

betreft was er geen hard onderscheid tussen de hoge- en de lage cultuur.80 Er moest en zou 

gelachen worden, op het hof  en op het plein. 

  Volgens Ernst van Altena in de inleiding tot De man met twaalf  vrouwen, Boerten uit de 

twaalfde en dertiende eeuw werden de fabliaux en de kluchten verspreid door de rondtrekkende 

artiesten: musici, zangers, dansers, touwlopers, vuurvreters, degenslikkers en 

verhalenvertellers.81 In tegenstelling tot de algemene veronderstelling waren dat geen 

troubadours, maar jongleurs.82 Troubadours waren adellijke heren die ridderverhalen schreven 

voor de hoven. De volkse versie, de fabliaux, werden verspreid door jongleurs, die hun eigen 

teksten schreven of  deze bestelden bij broodschrijvers zoals Jehan Bodel (ca. 1165 - 1209) en 

Rutebeuf  (? - ca. 1385).83 De teksten rijmden,  niet omdat het mooier was, maar om ze 

makkelijker te onthouden. Ze begonnen steevast met: “Nu het verlangen op komt wellen een 

fabliau te gaan vertellen, vertel ik u een waar verhaal.”  In de Middeleeuwen werd een roman, 

toneelstuk, of  zelfs het meest boertige verhaal als echt gebeurd beschouwd,84 of  men er in 

geloofde, is een andere kwestie. De meeste fabliaux zijn in het Frans geschreven (de meest 

bekende auteurs, Jehan Bodel, Gautier de Leu en Rutebeuf  schreven in het Frans), maar ze 

zijn vertaald in andere Europese talen. Sommige gedichten, overgeleverd in zulke bekende 

werken als “Cantenbury Tales” van Chaucer en “Decamerone” van Boccaccio, zijn tot de dag 

                                                      
 76 Randall, 3. 

 77 Ibid. 14. 
 78 Ibid.  
 79 Koldeweij. 499. 
 80 Jones, Secret, 255. 
 81 Altema, Jongeman, 7. 
 82 Ibid. 
 83 Altema, 7 
 84 Ibid. 8. 
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van vandaag populair. De betekenis van seksuele afbeeldingen in bas de pages en de loodtinnen 

spelden vinden voor een deel hun oorsprong in deze, alom bekende, verhalen. 

   In het Nederlands taalgebied zijn deze verhalen in drie schriften vertaald en 

verzameld: het Gruuthuhandschrift, een verzameling liederen, gebeden en gedichten geschreven 

tussen 1405 en 1410 in Brugge; het Handschrift-Van Hulthem85 uit ca. 1400, Brabant en het 

Comburgse-handschrift ook omstreeks 1400 geschreven in Gent. In het Gruuthusehandschrift 

wordt de spot gedreven met seks zoals in het lied ‘Het soude een scamel mersenier’ (II, 27), 

waarin een jonge vrouw een marskramer om een speld in haar kokertje vraagt. Of  het boertige 

lied over de kapelaan van Oedelem (II,17), die met een vrouw in bed betrapt wordt. 

  Een voorbeeld is ook het lied ‘Ic sach een scuerdeur open staen’ (II, 86) waar de ik-

figuur in een schuur Broeder Lollaert en Zuster Lute de liefde ziet bedrijven: 

“Mettien slopic ter duren in 

Al achter eenen corentas 

Daer hoordic dat dat zusterkijn 

Den cokerduunschen zouter las 

Beede laghen zi int vlas 

De cueule die daer vpperst was 

Die docht mi drauen als een paert” (II,86) 

(Meteen sloop ik door de deur / achter een korenschoof. / Daar hoorde ik dat het 

zustertje / het ‘kokerduinse’ psalmboek las. / Ze lagen beiden in het vlas. / De 

broeder die daar het hoogste lag / leek mij te draven als een paard.)86 

 

  Sommige thema’s bleven nog ver tot in de zestiende eeuw populair onder anderen 

in de prenten van Hans Sebald Beham (ca. 1500-1550) en de tekeningen en schilderijen van 

Jheronimus Bosch.87 Na de reformatie, in de context van de religieuze twisten van die tijd is de 

betekenis enigszins veranderd. Begrippen als goed en kwaad, deugd en ondeugd waren 

onveranderd gebleven, maar werden nu toegepast op de deugdelijke gereformeerden en de 

ondeugdelijke katholieken,88 of  andersom. 

   Er zijn geen voorbeelden bekend hoe de seksuelespeldjes werden gedragen. Er zijn 

aanwijzingen, maar geen bronnen die zekerheid bieden. De fameuze Italiaanse satiricus en 

pamflettist, Pietro Aretino schreef  in 1524: 

                                                      
 85 Digitale Bibliotheek voor Nederlandse Letteren,   
http://www.dbnl.org/arch/_hul001hult02_01/pag/_hul001hult02_01.pdf 

 86 Koninklijke Bibliotheek, het Nationale Bibliotheek van Nederland, Het Gruuthuse-handschrift, 
https://www.kb.nl/themas/middeleeuwen/het-gruuthusehandschrift, geraadpleegd 25-06-2018. 
 87 HP3, 296. 

 88 HP3, 296. 

https://www.kb.nl/themas/middeleeuwen/het-gruuthusehandschrift
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“ Mij komt eerder voor, dat men het orgaan, dat de natuur ons gegeven heeft voor het 

voortbestaan, als hanger om de nek moet dragen of  als medaillon op de baret […]” 

(Koldeweij, 2006).89 

  Aretino duidde hier blijkbaar op de seksuele speldjes die men in zijn tijd nog wel 

kende, maar die niet meer werden gedragen.90 De speldjes zijn misschien niet eens in het 

openbaar gedragen, maar onder de kleding voor de persoonlijke bescherming. De speldjes 

werden vaak gevonden in water91 en door veel mensen in de late Middeleeuwen werd 

aangenomen dat water (in het bijzonder wijwater) de macht heeft om te beschermen tegen 

allerlei soorten duivels, demonen en geesten.92 Maar de vindplaats van insignes in rivieren kan 

ook andere oorzaken hebben dan de apotropaeische of  het votieve ritueel; het verband tussen 

de beschermende kracht van zowel water als seksuele symbolen is sterk suggestief.93 De 

theorie dat badges opzettelijk als offers in het water zijn geworpen is onlangs, in 2014, door 

Jennifer Lee94 onder de loep genomen. Ze suggereert dat het waarschijnlijker is dat de speldjes 

bij de andere rommel in het water horen, simpelweg omdat ze waren weggegooid aan het 

einde van de pilgrimage. Ik ben het hier niet mee eens, want ondanks materiaal-technische 

gelijkenis, is immers niet bekend dat de speldjes door pelgrims zijn gebruikt. Ze komen alleen 

sporadisch buiten Scheldemond voor. Daarbij lijkt het waarschijnlijker dat de overbodige 

speldjes eerder zouden zijn omgesmolten dan in grote getalen weggegooid.  

 

   3.4  Populaire thema’s van seksuele speldjes 

 

De 310 gevonden seksuele speldjes beslaan ruw 4 thema’s: 

 - Bazige vrouwen en hitsige dwazen of  anders “wie draagt een broek”. 

 - Hitsige  (wilde)mannen en vrouwen. 

 - Seksuele gemeenschap of  minnespel. 

 - De vrouwelijke- en mannelijke genitaliën. 

 

3.4.1. Bazige vrouwen  

                                                      
 89 Koldewij, Sieraad, p. 109. 
 90 Ibid. 
 91 Garcia, Michel, Medieval Medicine, Magic and Water: The Dilemma of  Deliberate Deposition of  Pilgrim 
Signs, Peregrinations Vol 1, (2005), 4; in Reiss, 161. 
 92 Reiss, 161. 
 93 Ibid. 

 94 Lee, Jennifer, Medieval Pilgrims’ badges in rivers: the curious history of  a non theory, Journal of  
Art Historiography, vol. 11 (December 2014), 6.  
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Afb. 15.  Aristoteles en Phylli 

 

  Een zeer populaire thema uit literatuur en mythologie. Het meest bekend is het 

verhaal van Aristoteles en Phyllis.95 Op een speldje berijdt een vrouw de man, zijn grote fallus 

hangt als een vijfde poot schaamteloos onder zijn buik. In Evangeliën van de Spinrocke  wordt 

veel gelachen om een slappe man, maar tegelijk geven de spinsters adviezen aan vrouwen hoe 

een dominante positie in het huwelijk te verkrijgen. Een andere populaire thema is dat van een 

arrogante, zelfverzekerde echtgenoot die listig bedrogen wordt door  zijn slimme vrouw. 

 

       3.4.2. De wellustige: vrouw, man, dwaas 

 

Afb. 16  Afb. 17 

 

  In de middeleeuwen heerste algemene overtuiging dat vrouwen wellustiger zijn dan 

mannen en door hun zwakte meer vatbaar voor de zonde (geen verzachtende omstandigheid 

voor de kerkelijke straf, alas).96 Op de afbeeldingen 12 en 13 zijn mogelijk hitsige en zondige 

vrouwen afgebeeld. Op afbeelding 12 een jonge vrouw staat tussen de bomen. Met een hand 

streelt zij een nog een niet ontloken fallus en met de andere houdt zij een klein boompje vast. 

Op afbeelding 13 twee vrouwen lijken een uit de brede broek rijzende fallus penis te adoreren. 

                                                      
  95 Een verhaal van de bespotting dat verandert in vernedering. Phyllis, een hofdame uit de kring van 

Alexander de Grote, verklaarde dat zij de wijze leermeester van de grote Alexander wel klein kon 
krijgen.  Met een (meteen, of  met een …?) is het haar gelukt en er zijn talloze afbeeldingen van Phyllis, 
pontificaal in amazonezit boven op Aristoteles, die de houding heeft aangenomen van rijdier. De 
attributen van de onderwerping, bit, teugel en zweep, ontbreken niet. Phyllis kijkt voldaan en triomfantelijk 

op de bebaarde en al kalende Aristoteles neer, die duidelijk betere momenten in zijn leven kende.  
 96 Ruth Mazo Karras, Sexuality in Medieval Europe, Doing to others (Ruthledge, New York and London) 2005, 87. 
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De dames staan op een “altaar” in vorm van een broek, wat op hun dominante positie kan 

duiden. Elke interpretatie is mogelijk, maar aangezien een kleine penis onderaan de broek 

hangt, kan hier een viriele worden geprezen een slappe bespot. In een fabliau met 

ondubbelzinnige titel “Het Lullendroom” uit De man met twaalf  vrouwen, ging een vrouw, 

teleurgesteld in haar dronken man, dromen van de markt vol fallussen. 

“Die stinkvent heeft te weinig fut 

hij hoort te waken en hij dut! 

           Drie maanden trok hij langs de wegen 

  ‘k heb elka nach alleen gelegen 

  terwijl ‘k, verduiveld, ernaar snakte dat hij mij eindelijk weer pakte!” 

In haar droom: 

  “Er waren er genoeg tot nut 

  van elke natte vrouwenkut” 

 

  De lullen zijn in elke maat en prijs, maar “voor dikke werd het meest gegeven”. Ze 

wil net een prachtexemplaar kopen, maar in haar enthousiasme slaat ze haar man wakker. Na 

zijn aandringen vertelt ze de droom, waarop man tot de actie komt. Na afloop vertelt zij, dat 

zijn penis “bepaald geen ster is” en op de lullenmarkt zou bij de goedkope exemplaren horen, 

waarop haar man zegt “Liefste, wat je ook zegt, pak toch de mijne, die is echt”.97 

 

Afb. 18 Afb.19 Afb. 20 

 

 

  De hitsige dwazen zijn ook ruim vertegenwoordigd. Op de afbeelding 14 een oude 

man toont zijn erectie knielend voor een dwaas die ongeïnteresseerd lijkt, zoals in de bekende 

gezegde “geen grotere dwaas dan een oude dwaas”, de oude man is in de ban van de 

onbeantwoorde lust. Op een afbeelding 15 is iets te zien wat op de homoseksuele handeling 

lijkt, een man wordt met een stok in zijn achterste gepenetreerd. Op de afbeelding 16 

hetzelfde figuur met ontbloot achterste, kijkt achterom en zwaait met een mand, deze keer 

zonder stok. De vorm en houding van de figuur lijken op een blaaspijp. Mogelijk homo-

erotisch, een associatie met “pijpen”. Met de mand zwaaien heeft ook een aparte betekenis van 

                                                      
 97 Altema, 41-46. 
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krachtig liefde bedrijven, forceren (dragen uit of  naar bed), zelfs verkrachten. In dit geval een 

man die een mand draagt gedraagt zich als een vrouw, passief. In de middeleeuwen was geen 

duiding voor de homoseksualiteit. Een aantal eigenschappen en handelingen werden als 

afwijkend en niet-mannelijk gezien. Volgens David Halperin waren dat: verwijfdheid, actieve 

sodomie (maar een dominante man die andere man penetreert werd niet als deviant gezien), 

liefde tussen mannen, niet per se seksueel, mannen die een passieve rol in bed spelen en 

mannen die zich verkleed als vrouw prostitueren.98 Volgens Ruth Mazo Karras waren de 

seksuele betrekkingen tussen mannen vrij populair in de middeleeuwen, zeker met jongens, 

omdat ze als veiliger en minder zondig dan met vrouwen werden gezien. Wanneer in de 12e 

eeuw de welvaart toeneemt [als je hier verleden tijd wilt, moet je ipv 'wanneer' 'toen' 

gebruiken], maar de kindersterfte hoog blijft , dreigde een tekort aan arbeidskrachten en de 

kerk moest ingrijpen. Sodomie en seks zonder voortplanting werd aanvankelijk veroordeeld 

door de clerus maar later ook door het volk.99   

 

      

 

 

3.4.3. De Wildeman  

 

 afb. 21 Afb. 22 Afb. 23 

 

   Volgens Richard Bernheimer in zijn opmerkelijke studie over de Wildeman, Wild 

men in the Middle Ages; A study in Art, Sentiment, and Demonology (1952)100 een van de vroegste 

bewijzen voor de wildeman-topos in de Middeleeuwen verschijnt in een van de 9e of  10e 

eeuw Spaanse penitential:101 Een priester eschrijft daarin een kleine boetedoening die hij 

                                                      
 98 Ibid., 129. 
 99 Karras, 63. 

 100 Bernheimer, R., Wild men in the Middle Ages; A study in Art, Sentiment, and Demonology, Harvard   

(University Press: Cambridge, 1952), 43. 
 101 Penitential is een boek of  reeks kerkregels betreffende het christelijke sacrament van 
boetedoening, een "nieuwe manier van verzoening met God" en diende als een soort handleiding voor 
biechtvaders Het bestond uit een lijst van zonden en de toepasselijke boetedoeningen die voor hen 
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voorschreef  aan degenen die deelnamen aan wat blijkbaar een heropleving was van een ouder 

heidens gebruik, een dans waarbij de deelnemers zich als Orcus,102 Maia en Pela103  De identiteit 

van Pela is onbekend, maar Orcus en de aardegodin Maia verschijnen in de dans als de wilde 

man en vrouw.104 De priester geeft geen exacte beschrijving van de vermomming, maar al 

vanaf  de vroegste tijden associeerden bronnen wilde mannen met behaardheid; tegen de 12e 

eeuw werden de wildemensen bijna altijd afgebeeld met hele lichaam bedekt met haar, met 

uitzondering van de handen, voeten, en bij mannen het gezicht boven boven de lange baard. 

Bij vrouwen waren de borsten en gezicht niet behaard.105  

     

Afb. 24. De wildeman en de wildevrouw, Christ Church Library, Oxford, E.II, 64v. Hier is 
duidelijk te zien welke delen onbehaard zijn gebleven. 
 

De habitat van de wildeman zijn de bossen,  zoals op de afbeelding 25. Het hoofdeigenschap 

is zijn wildheid en als zodanig vertegenwoordigt hij de antithese van de (christelijke) 

beschaving.106  

 

                                                      
waren voorgeschreven. De priesters schreve op de meest voorkomende zonden en boetedoeningen. 
Zo ontstonden onofficiële handboeken, de penitentials.  
 102 Orcus (Latijn: Orcus) was een god van de onderwereld, straffer van gebroken eden in de 
Romeinse mythologie. Orcus werd vooral aanbeden in landelijke gebieden; hij had geen officiële cultus 
in de steden. Hij overleefde op het platteland lang na de andere Romeinse goden. Hij komt zelfs voor 
in de middeleeuwse bronnen in de wildemanfestivals die werden gehouden in landelijke delen van 
Europa; https://en.wikipedia.org/wiki/Orcus, geraadpleegd 6-12-2018 
 103 Bernheimer, R., Wild men in the Middle Ages; A study in Art, Sentiment, and Demonology, Harvard  
(University Press: Cambridge, 1952), 43. 

 104 Bernheimer, 43. 
 105 Ibid., 145; 163. 

 106 106 Yamamoto, Dorothy, The Boundaries of the Human in Medieval English Literature ( Oxford, 2000), 
151. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Orcus
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afb. 25. Getijdenmanuscript, Ludovicus Bloc, Brügge, 14e eeuw 
 

Afhankelijk van de tijd en plaats,  nam de wilde vrouw verschillende identiteiten aan. Anne H. 

Lambert in Wild woman and her sisters in medieval English literature (2003) herkende haar in de 

vreselijke moeder, zoals Grendel's moeder in Beowulf;  de letale verleidster; de famme fatale 

vertegenwoordigd door de zeemeermin, de ontembare wilde vrouw, zoals Beroul's Iseut en 

Chaucer's Wife of Bath en de getemde wilde vrouw, Chaucer's Emelye en de vrouw van Bath107. 

De wildemannen bleven onveranderd wild, maar konden door een jonge maagd108 of  in de 

christelijke versie door het geloof  “gereinigd worden van hun gemene passies en 

bezigheden”.109 Bernheimer citeert een Nederlandse liefdesgedicht: 

 

  “Ik was wilt, ic ben ghevaen 

  Ende bracht in mintliken bande; 

  Dat heeft ene maghet ghedaen; 

  Ic was wilt, ic ben ghevaen; 

  Al mochtig, in woude haer niet outgaen 

  Des settic minne trouwe te pande. 

  Ic was wilt, ic ben gevaen 

  Ende bracht in mintliken bande.” 

 

Dit liefdeslied kan ook door twee mensen worden opgevoerd: 110 

De Wildeman:  

  “Ich bin haarig und wild und fuert mich ain wiplich bild” (Ik ben behaard en wild 

  en ik word geleid door een jonkvrouw) 

 

                                                      
 107 Lambert, A.H., Wild Woman and her Sisters (University of  Florida, 2003); 
http://www.medievalists.net/2013/08/wild-woman-and-her-sisters-in-medieval-english-literature/; 
geraadpleegd 10-12-2018. 

  108 Ibid., noot 35, 211. Bernheimer citeert hier Nederlands gedicht Ic was wild, ic ben gevaen. 
 109 Ibid. 113; exacte citaat “… cleansed of  its meaner passions and preoccupations”. 

 110 Bernheimer, 140. 

http://www.medievalists.net/2013/08/wild-woman-and-her-sisters-in-medieval-english-literature/
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Waarop de jonkvrouw antwoordt: 

  “Ich zaig dir min anmuot wie min herz fliegen tuot” (terwijl mijn hart naar je toe 

  vliegt, laat ik je mijn charme zien). 

 
Dit duet is afgebeeld op een wandkleed uit Zwitserland in het Nationale Museum in 

Kopenhagen: 

  

 

Afb. 26. Laat 15e eeuw wandkleed, Basel.  

 

  Hetzelfde verhaal werd zowel op het hof  als het dorpsplein gespeeld. Het is 

mogelijk dat in een volksversie de iconografie steeds eenvoudiger is geworden, tot het in haar 

meest laconieke vorm een vulvafiguur met vleugels is geworden, zoals in de laatste zin “terwijl 

mijn hart naar je toe vliegt, laat ik je mijn charme zien. 

 

      3.4.4  De Heks 

Volgens Johan Mattelaer, uroloog en historicus, in zijn artikel Toen penissen nog aan de bomen 

groeiden, was een van de grootste angsten van mannen in de Europese middeleeuwen hetverlies 

van de penis door toedoen van een heks.111 In de invloedrijke verhandeling over hekserij, de 

Malleus Maleficarum  of   Der Hexenhammer (Keulen 1487) lezen we: 

  “Heks (. . .) verzamelt twintig tot dertig penissen, zet ze (vervolgens I.C) in een 
  vogelnet of  in een gesloten doos, waar ze bewegen als levende ledematen en haver 
  en tarwe eten (. . . )”112 

 

                                                      
 111 Johan J. Mattelaer, Toen de fallussen nog aan de bomen groeiden…, GUNAIKEIA, vol 13 nr 8, 2008. 
 112 Ibid. 259 
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In Hans Vintler’s Blumen der Tugend staat een vroegmiddeleeuwse vertaling van Tomasso 

Leoni’s Fiori di Virtu over de verschillende bijgeloven in Tirol. Over een tovenares of  een heks 

(die Zauberin ) schrijft hij: 

  “Sie etleich stehlen aus der Pruech / dem man sein Geschirregar. ” (Ze stelen zelfs 
  een man zijn gerei uit zijn broek)113 

 
 

Afb. 27. Afb. 28. 

 

  In een ander verhaal verliest een man zijn mannelijke lid aan de plaatselijke heks en 

gaat naar haar toe om het terug te krijgen. De heks stemt toe, maar weet niet meer weet welke 

penis van hem is dus hij moet hem zelf  uit nest vol penissen halen. Hij claimt een riant 

specimen, maar heks laat zich niet voor de gek houden, zijn kent deze specimen al te goed 

omdat "het van onze parochiepriester is!” In De man met twaalf  vrouwen staan minstens drie 

fabliaux die de priesters als geil, achterbaks en hebberig afbeelden. Heksen, getransformeerd 

tot katten, zouden ook penissen stelen van mannen die ontrouw zijn.114 Op verschillende 

afbeeldingen en decoraties uit de Middeleeuwen zijn katten met een penis in de snuit te zien. 

 

 29    30  

                                                      
 113 Ibid. 
 114 Ibid. 
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Afb. 28. Houtsnede waarop en heks een penis ‘steelt’,  in de doos achter haar liggen reeds 
 andere penissen. Detail uit Pluemen der Tugent, Augsburg, 1486, Bayrische Staatsbibliothek, 
 Munchen.  

Afb. 29. Kat met een penis in de snuit, Stadsbibliotheek Brugge, 13e eeuw, hs. 251,f. 299v. 
Afb. 30. Non biedt kan een vis aan in ruil voor penis, 1555, gravure, anoniem, 
Rijksmuseum, Amsterdam. 

 

3.4.5. Seksuele gemeenschap 

  In elke taal zijn er talloze metaforen voor de seksuele gemeenschap te vinden. De 

metaforen komen uit alle aspecten van het dagelijks leven: muziekinstrumenten, gereedschap, 

dieren, voedsel, werk, gebruiksvoorwerpen, kleding enzovoort. Musiceren werd in het 

algemeen in de Middeleeuwen geassocieerd met losbandigheid en het bespelen van bepaalde 

muziekinstrumenten werd zowel in de literatuur als in beeldcultuur vaak gebruikt om de 

seksuele daad te suggereren.115 Hierover meer in de hoofdstuk gewijd aan de fallus. 

a b 

Afb. 32.a. Een geslachatsgemeenschap op een kam b. Een vrouw speelt een vedel bovenop 

een fallusdier. 

 

 

                                                      
 115 HP 3, Seksuele draagtekens, 295-311. 
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  De variatie op de seksuele iconografie is groot en, volgens Koldeweij,  vol van een 

bijna obsessieve fantasie.116 Als voorbeeld noemt hij een van meest bizarre voorstellingen: in 

een schouw wordt een fallus aan de spit geroosterd. De vrouw bedruipt hem met een pollepel, 

het kind draait de spit en de man overziet de hele operatie en lijkt de tijd in de gaten te 

gouden, het druipende vet wordt opgevangen door een vagina. 

      Afb. 33  

 

  Volgens Jos Koldeweij bestaan tekstuele bronnen voor zulke beelden: “aan het spit 

rijgen” is een bekende metafoor voor de seksuele gemeenschap. In een verhaal Mariken van 

Nieumeghen uit de laat vijftiende eeuw, is het meisjes Mariken zoek. Haar oom vreest dat zij “in 

een kamertje is terechtgekomen waar men zulke kippetjes voor geld aan het spit rijgt (‘Daer men sulken 

tijtkens om een grootken speet’), in de prostitutie.117 Dit verhaal kan ook zijn afgebeeld op het 

speldje met een bordeelscène op de twee verdiepingen., beneden een copulerend paar, boven 

de waard met een gevulde beurs aan zijn riem. Volgens Frank Willaert in Scabreuze Insignes en 

zinnenprikkelende verhalen in Geloof  en Geluk: Sieraad & Devotie,118 kan een bordeelscene ook in de 

Borchgravinne van Vergi  zijn te herkennen. 

Afb. 34 

Afb. 33. Herberg- of  bordeelscène: twee verdiepingen, beneden een kelk, een karaf  en een 
 copulerend paar, boven de waard met een gevulde beurs aan zijn riem, een omgekeerde kan 
 op het dak 

 

                                                      
 116 Ibid. 113. 
 117 HP 3. 117. 
 118 Koldeweij J., Geloof&Geluk, (Ludion, 2013), 206-213. 
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Afb. 35 Afb. 36   

  

               Een andere populaire afbeelding is een copulerend stelletje dat wordt bespied. In 

De man met twaalf  vrouwen, in een fabliau getiteld “Auberee” (tenminste, elders heb je maar 1 r), 

steelt de vader een geliefde van de zoon die, verteerd door verlangen, een oude vrouw, 

Auberee, gebiedt om een list te bedenken om toch met zijn geliefde te vrijen. Het lukt. Maar 

terwijl de geliefden bezig zijn, valt de vrouw die op de uitkijk zou staan in slaap en het loopt 

bijna mis, de echtgenoot is al bijna thuis. 

“Bij het luiden van mettenklokken 
schiet Auberee, wakker geschrokken, 
naar ’t bed waarin de minnaars spelen”119 

 

De afbeelding kan een sleutel vormen tot de verschillende verhalen: een jaloerse derde, een 

bedrogen echtgenoot, een waarschuwende vriendin of  vriend. 

 

3.4.6. Een fallus-boom 

 

 

Afb. 37                     Afb. 38                  Afb. 39 

 

                                                      
 119 Altema, Jongeman, 27. 
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  In vergelijking met de andere thema’s, komen de fallusboom-speldjes betrekkelijk 

weinig voor. Zoals vaker in de middeleeuwse beeldtraditie, de betekenis kan meerduidig zijn.  

Zulke speldjes kunnen wellicht ook een scabreuze versie van het zondevalverhaal uitbeelden 

met de boom in de hoofdrol. Na zich bewust te zijn geworden van hun naaktheid, hebben 

Adam en Eva hun geslachtsdelen met vijgenbladeren bedekt. Sommige fallus- en vulvabomen 

lijken inderdaad op een vijgenboom. Op het eerste speldje staat een gevleugelde fallus klaar 

om weg te vliegen op de top van een boom en een vulva lijkt naar hem toe te klimmen. Op de 

tweede copuleert een stel in een boom vol fallussen. Ook op de derde boom groeien beide 

geslachtsdelen. Het plukken van een bloem of  vrucht betekent vaak een seksuele rijpheid.  

  De Fallusboom is een iconografisch fenomeen met een onduidelijke oorsprong. In de 

West-Europese Keltische kosmogonie120 was zowel fallische vruchtbaarheidscultus als de 

verering van bomen sterk geworteld, hoewel er veel variatie geweest moet zijn tussen de 

verschillende groepen Kelten, afhankelijk van de locale omstandigheden.121 Germanen en 

Skandinaviërs kenden goden van de vruchtbaarheid, Freyr 122 en zijn tweelingzuster Freya en 

alsook een levensboom Yggdrasil. Bovendien, voor de Germaanse mannen een flinke en goed 

functionerende penis vormde de sleutel tot de sociale hierarchie.123 Echter de fallusboom, een 

combinatie van de twee, is vrij zeldzaam en komt bijna uitsluitend voor in het noorden van 

Europa. De bekendste is in 1265 geschilderd op de muur van een fontein in Massa Marittima 

in Noord-Italië. Het beeldt een boom vol rijpe fallussen uit, die door  een aantal vrouwen 

worden geplukt. Een oude Toscaanse traditie verbindt fallus met water en vruchtbaarheid. 

Beeldjes van fallussen zijn ook te vinden op de Fonte di Pescaia in Siena en op de fonteinen in 

San Giminiano. Na de val van het West-Romeinse rijk ging de regio onder de Ostrogoth en 

Byzantijnse overheersing, vóór de Longobarden het veroverden in 569. Longobarden kwamen 

oorspronkelijk uit het noorden van Europa, Scandinavie. 

 

                                                      
 120 Kosmogenie (van het Grieks: kosmo- "wereld" en gon- "verwekken") verwijst naar verklarende 
modellen voor de vorming en ontwikkeling van het universum. Een kosmogonie is dus een verhaal 
over hoe het heelal is ontstaan. Het scheppingsverhaal uit het Genesis is een voorbeeld van 
kosmogonie (I.C.) 
 121 Exploring Celtic Civilazition, online Celtic study material; 
http://exploringcelticciv.web.unc.edu/cosmology/, geraadpleegd 18-12-2018. 
 122 Freyr, ook wel Frey, Frø, Fricco Froði (Froðr in het Oudnoors betekent vruchtbaar, wijs) en Yngvi-
Freyr genoemd, is de Noordse fallische god van de mannelijke seksualiteit. Hij is tweelingbroer van 
de godin Freya, een latere vorm van de grote godin Frigg; https://nl.wikipedia.org/wiki/Freyr_(god), 
geraadpleegd 18-12-2018. 

 123 Phelpstead, C.; Size Matters: Penile Problems in Sagas of Icelanders, 2007 in  

 

http://exploringcelticciv.web.unc.edu/cosmology/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Freyr_(god)
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Afb. 40. De fallusboom (l'Albero della Fecondita) bij de Fonte dell'Abondanza (gebouwd in 
 1265) in Massa Marittima in Toscane (Italië). 

 
 

In de bas de pages 124 van “De Roman de la Rose” 125geïllustreerd door Jeanne de Monstbaston, 

zijn twee vrij bekende fallusbomen te zien. Op de eerste afbeelding (folia 106) wordt een jonge 

non afgebeeld die fallussen van de boom oogst, de tekst leest: 

  “Het is zinloos de roep van natuur te weerstaan. 
              Zelfs leven als een heilige zal je niet redden. 
              Dus je kunt maar beter genieten!126 
 

Een tweede afbeelding (folia 160) plukken twee nonnen fallussen uit een boom en stoppen ze 

weg in de plooien van hun gewaad.127 

 

 

  Afb. 41. Fallusboom met twee nonnen die fallussen verzamelen 
  en in de plooien van hun gewaad stoppen. Roman de la 
  Rose, tweede helft van de 14e eeuw, manuscript op velum, 
  Bibliothèque Nationale de Paris. 

 

                                                      
  124 bas de page: het gebied van een verlichte manuscriptpagina onder het tekstblok, met figuren of  

scènes, meestal    omlijst door randversiering. 
 125 Geschreven in de tweede kwartaal van de 14e eeuw door Guillaume de Lorris en Jean de Meung. 
 126 Inutile de résister au désir de nature! 
    Même l'habit monastique ne vous sera d'aucun secours! 
    Cueillez donc les plaisirs de la vie! 
 127 Mac Donald N, ed. Medieval obscenities, (York: York Medieval Press; 2006), 37. 
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De meeste fallusbomen komen uit het Noorden van West-Europa, bij voorbeeld een 

muurschildering in het kasteel Moos-Schluthaus in Appiano, dichtbij Bolzano in Alto Adige, 

Noord-Italië en in Tirol, geschilderd rond 1475 en beeldt twee vrouwen uit die uit de boom 

gevallen rijpe fallussen verzamelen.  

 

 

  Afb. 42. Muurschildering van kasteel Moos-Schulthaus in Appiano, Alto Adige, 
  Italië  waarin twee naakte vrouwen fallussen verzamelen die uit de boom op de 
  grond zijn gevallen (rond 1475). 

 

 

  Afb. 43. Lichtenberg-fresco Wunderbaum (Wonderboom), rond 1400 © Tiroler 
  Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck, Oostenrijk. 

 

Als laatste wil ik een uitzonderlijke laatmiddeleeuwse Duitse inkttekening tonen, gevonden in 

Istanboel, Turkije. Uit een bolle vaas groeien de taken vol bloemknoppen waaruit fallussen en 

baby's ontluiken. Tussen de bladeren schuilen twee putti, waarvan de eerste een fallus als een 

baby in zijn armen houdt en de andere rijpe fallussen plukt. De twee grote, waarschijnlijk al 

volgroeide fallussen hebben een staart, de betekenis van kinderen is onduidelijk, maar een 

verbinding met een levensboom is niet ver te zoeken. In 1510, in Nördlingen, Duitsland, 

waren dergelijke fallusbomen opgenomen in een carnavalsstoet. De aan de bomen 

opgehangen fallussen noemde men zageln.128 

                                                      
 128 Mattelaer, De Phallus-boom: een middeleeuws en renaissancefenomeen, Sex Med 2010; 7: 846-851. 
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Afb. 44. Duitse inkttekening (laatmiddeleeuws) momenteel in Istambul. 

 

Uit de bovenstaande blijkt dat een fallusboom in het West-Europa van de late Middeleeuwen 

was verbonden met water, geslacht, vruchtbaarheid en potentie. Een boom als 

vruchtbaarheidssymbool en de fallussen - net als het water in de fontein – als de regeneratieve 

krachten. 

  De Grieks-Romeinse fallus cultus is ongetwijfeld van invloed geweest, maar dat 

verklaart niet de aanwezigheid van de vulvafiguur, in de West-Europese beeldtraditie komt zij 

nauwelijks voor. Op een houtsneden bruidskist uit het begin van de vijftiende eeuw in het 

franciscaner museum in het zuidwesten Duitsland129 zijn de twee geslachtsdelen wel samen te 

zien, maar niet aan een boom. Aan een kant is een elegant geklede dame te zien die de 

fallussen uit een boom plukt, aan de andere kant zou een boom vol vulvafiguren en de 

bruidegom zijn afgebeeld.  

 

 

  Afb. 45. Houtsnede uit het Franziskanermuseum te Villingen-Schwenningen, bij 
  Bazel in Zwitserland, die een mooi geklede vrouw toont die fallussen uit een boom 
  plukt.   

  
In de levensboomtraditie wordt de boom in het centrum van de wereld geplant en beschermd 

door bovennatuurlijke voogden. Het is de bron van aardse vruchtbaarheid en leven. Het 

                                                      
 129 Michel Camille,  The medieval art of  love, (Lawrence King Publishing: London, 1998), 109, afb.95. 
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menselijke leven is ervan afgeleid; zijn vrucht geeft het eeuwige leven; en als het zou worden 

gekapt, zou alle vruchtbaarheid ophouden. De boom des levens komt het meest voor in 

ridderr-romances waarin de held de magische boom zoekt en onderweg verschillende 

obstakels moet overwinnen.130  En verder:  

   *   Een man, een vrouw of  de losse geslachtsdelen met een vedel: “vedelen” is een  

        oud woord voor de seksuele gemeenschap.131 In een van de erotische liederen uit 

  Gruuthusmanuscript zingt een oude man “de vedele es van zo  soeter  hart”, een 

  verhaal van een jongeman die zo lang “vedelde” tot zijn lichaam het niet meer 

  opbracht. 

  *   Een vrijend paar op de gebruiksvoorwerpen zoals een kam of  een mes kunnen,  

  door de repeterende beweging, refereren aan de geslachtsgemeenschapEen vogel  

  kan een erotische ondertoon bevatten: vogelen, schieten naar de kauw ( Nu gaet vore,    

 voren, voren,/nu gaet voren, ic volghe u na, (…) soe leerde mi schieten na de ka) GH II.16) 

  *   Een marskramer, zoals de insigne met een vrouw met drie fallussen in de mand132 kan           

 aan een heks, de bazige vrouwen, hitsige dwazen en leurende kooplieden refereren, zoals de 

 Tuttebier in Gruuthuse. De relatie handel en seks was in de volksmond nauw met elkaar 

 verbonden: “comensccapen’ betekende zowel handeldrijven als seksuele gemeenschap, seks 

 voor geld, prostitutie. Ook een mand dragen kan krachtig liefde bedrijven beschrijven, 

 verkrachten (dragen uit of  naar bed); 

  *   Een vrouw berijdt een man als een paard: een dominante vrouw en een slappe man of  

 een favoriet standje aangeven zoals in hop paardje hop spelletje; 133 

  *   Muziekinstrumenten zijn vaak dubbelzinnig, kunnen een beroeps- of  erotische insigne 

 zijn: een mannelijke lid werd vaak als doedelzak bekend, een luit was een vrouwelijke 

 equivalent. Het tasje of  buideltje hadden ook dubbelzinnige betekenis.134 Daarbij betekende 

 doedelzak een onbeschaamde seksuele lust, denk hier aan het nasale, doordringende geluid 

 van een doedelzak, men dacht aan de seks bedrijvende zwijnen.135 

  *   Kaproen met een vagina- of  billenkop  – zoeken naar de wereldse verlokkingen. 

  *   Pelgrim: genitaliën gekleed als pelgrim,136hoogst waarschijnlijk satirisch bedoeld 

                                                      
  130 Germanic religion and mythology | Britannica.com, geraadpleegd 1-11-2018. 
  131 Gruuthuse , 207. 
  132 HP 2, Winkelman,185. 
  133 HP2, 184. 
  134 HP2, 213. 
  135 HP1, 293. 
  136 HP 2, 198. 
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  *   Vleugels – in Iconologia van Cesare Ripa137 is “Genot” uitgebeeld als een mooie vrouw 

 met een gevleugelde bal in de hand, lopend op een pad bedekt met rozen en andere 

 bloemen. Wat zij niet ziet, is een afgrond naast het pad. De symboliek is verbonden met 

 een latijnse voluntas, wat een wil betekent, die dan weer een werkwoord volare vormt 

 (vliegen) en een naamwoord voluptas (genot), kortom kortstondigheid en een gevaar van 

 seksueel genot. Een andere verklaring: het is een bekend symbool van erotische liefde, een 

 hart met vleugels. Jones beschrijft het in een  hoofdstuk over liefde-symboliek.138 Bij 

 voorbeeld op een Regensburg Town Hall wandkleed (c.1390) in een van de rondels, een 

 jongeman houdt zijn hart met vleugels vast en een vrouw doorboort hem met een pijl. De 

 inscriptie rondom de afbeelding luidt: mijn hart doet pijn, trek de liefdespijl weg (my heart suffers 

 pain, pull Lover’s arrow out ofme. 

 

 

                   

                                                      
 137 Ripa C., Ikonologia, (Universitas: Krakow, 2008), 359. 
 138 Jones, Secrets, p.208. 
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Hoofdstuk 4 

Ambulante geslachtsdelen 

 

  De betekenis van de genitale spelden is nog duisterder dan van de overige seksuele. 

De losse geslachtsdelen zijn uitgerust met aantal attributen die zich steeds herhalen, blijkbaar 

heerste hier een bepaalde conventie. De attributen zijn: 

- voetjes; 

- stelten, uitsluitend voor de vulva; 

- kroon; soms van fallussen; 

- stok in vorm van de fallus voor de vulvafiguur een vulva voor de fallusdier wordt 

   minder vaak gebruikt; 

- pelgrimskleding: hoed, rozenkrans, staf; 

- vleugels; 

- paard; 

- karwats, dat komt vaker bij vulvafiguurfiguur voor; 

- kruisboog, voor fallus soms een zwaard; 

- een kruiwagen, vaker voor fallus. 

 

  Hoewel de genitale speldjes, net als de seksuele, kunnen verwijzen naar de 

volksgebruiken, tradities en mythen, het meest waarschijnlijk verwijzen ze naar de fabliaus en 

andere populaire kluchten verteld op jaarmarkten, kermissen en tijdens een carnaval. Sommige 

van de spelden zijn echt humoristisch, zoal de drie penissen die een gekroonde vulva op de 

schouders dragen. Het kan satire zijn, een parodie van een processie, de omgekeerde wereld 139 van 

de carnaval.  

 

Afb. 46  Afb. 47

                                                      
 139 Artikel: De omgekeerde wereld van A.G.J.M. Borms, 
 http://www.hetoudekinderboek.nl/OWCentsprenten/OW%20Centsprenten.htm, dd. 30-05-2017 

http://www.hetoudekinderboek.nl/OWCentsprenten/OW%20Centsprenten.htm
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  Tijdens de carnaval zijn relaties tussen mensen en dieren omgekeerd,140 het kind 

bestraft de ouder, de koe wordt de slager en de bedelaar de koning. Overigens hebben de 

fallussen op het processiespeldje , net als op de tekening uit Istanboel, staartjes en een buikje, 

waarom is niet meer te achterhalen, althans niet uit de bronnen waarover ik beschikte. 

  Het schip met de bemanning van fallussen kan een narrenschip verbeelden. Het 

meest bekende narrenschip is waarschijnlijk die van Jheronimus Bosch in Musée du Louvre. 

Het is satirisch en moraliserend en symboliseert het lot van dronkenlappen, vreetzakken en 

wellustelingen. Op het speldje zijn mensen vervangen door penissen. Een penis aan het stuur 

maakt overduidelijk wie (of  wat) de koers van het schip bepaalt.141 Dirk Bax in Ontcijfering van 

Jeroen Bosch (1949) beschrijft veel vergelijkbare voorstellingen en koppelt ze aan de loodtinnen 

speldjes.142 

  Een andere vaak voorkomende motief  is een vulva die een penis op een ladder 

achternazit. Malcolm Jones, bij wie ik vaak inspiratie zocht, heeft geen idee, ik zie hier het 

najagen van het seksueel genot, een associatie met op en neer gaan, vaak gebruikt in de 

seksuele symboliek. Vaak zijn copulerende stellen afgebeeld op kammen, messen en andere 

voorwerpen waarmee een repeterende beweging wordt gemaakt. De afbeelding kan ook 

verwijzen naar een laatmiddeleeuwse uitdrukking “een trapken onttellen” (een trede te kort 

doen, bedriegen) een metafoor voor ontrouw of  overspel.143 

 

Afb. 48  Afb. 49 
 

In HP3 is een andere verklaring: het aangeven van de juiste man/vrouw verhoudingen. Het is 

echter niet bekend of  er spelden bestonden waar een vulva bovenop de trap staat. 

   

                                                      
 140 Ibid. 
 141 Gomez Mateo, Het narrenschip, 78-82; in HP 1, 309. 
 142 HP1, 254. 
 143 HP3, 307. 
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   Onder de Zeeuwse insigneshet fallusdier is wordt het best vertegenwoordigd: een 

rechtopstaande, flinke fallus met voeten en/of  vleugels, met of  zonder een ruiter. Er zijn 68 

fallussen tegen 28 vulva’s gevonden. Afhankelijk van de attributen wordt op de speldjes een 

fallus bespot of  verheerlijkt. Zoals op het speldje waar een vrouw een banderol vasthoudt met 

het opschrift “die: tere: pae:nis” (de tere penis). Een woord “teer” kan zowel teder als zwak 

betekenen en het kan zowel een exemplaar betreffen dat weinig weerstand biedt tegen 

vleselijke verlokkingen of  die slap blijft. De meest voorkomende attributen zijn een kroon en 

vleugels, een zwaard, een kruisboog en het paard, soms hangt er  zoals op het voorbeeld een 

belletje aan. De vleugels kunnen een vogel/penis metafoor zijn, maar ik zie hier eerder de 

Romeinse fascinum, bovendien zijn de vulva’s ook uitgerust met vleugels. Op een andere speld 

duwt een vrouw, bovenop een riante penis, een kruiwagen vol fallussen Het kan een heks zijn 

die ontrouwe mannen hun fallussen ontvreemdt of  een echtgenote die haar viriele man prijst.   

Afb. 50 Afb. 51 Afb. 52 

 

Er zijn ook speldjes die in de verte op Sheela-na-Gigs uit Ierland lijken, de figuratieve stenen 

beeldjes van naakte vrouwen en mannen met geprononceerde geslachtsdelen die dood en 

onheil moeten afweren.  Het speldje met de opgetrokken benen met tussenin een gezicht van 

een oude, gekroonde man, soms met een fallus. doet denken aan Mutunus Tutunus,144 een 

Romeins ritueel rond het verlies van de maagdelijkheid. 

 

Afb. 53 Afb. 54   Afb. 55 

                                                      
   144 Mutunus Tutunus: voor het huwelijk zijn Romeinse bruiden verondersteld om op de 

 fallus  van Mutunus wijdbeens te gaan zitten, om zich op geslachtsgemeenschap voor te bereiden.  
 De kerkvaders beschouwden deze daad als een obsceen verlies van maagdelijkheid. De christelijke 
 apologeet Amobius zegt dat de Romeinse matrones werden genomen voor een ritje (schimpen) op 
 Tutunus's "verschrikkelijk fallus", zijn "immense beschamende part", maar andere bronnen geven 
 aan dat de bruid door het ritueel werd geleerd om niet bang  te zijn voor de mannelijke geslacht, 
 wikipedia. 
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              Afb. 56. Verspreiding van de vulva-insignes 

   

Er zijn in totaal 28 vulva’s  gevonden.145 Op drie na in Parijs, zijn ze allen in de Schelde-mond 

opgegraven.  De losse vulva’s zijn net als de fallussen, uitgerust met attributen, waar het meest 

voorkomende de stelten, een pelgrim tenue, een kroon, vleugels, karwats en een paard zijn. 

a b c

d 

 Afb. 57a-c. Vulva-speldjes met verschillende attributten;  
         57e.  fluistervulva, DIT.ES.CONTE. ENDE.AR.GHESELLE.KIN +DIE.  
         VAN +ROMEN.COMMEN.SIN (in een spiegelschrift) lijkt te zijn ingefluisterd . 
   

  Bij het zien van de vulva speldjes, gaat de gedachte snel naar Sheela-na gigs, de 

stenen beeldjes die vooral op de muren van de kerken, kastelen en andere stenen gebouwen, 

overal in West-Europa, zijn te vinden. De hoogste concentratie is in Ierland, Groot-Brittannië, 

Frankrijk en Spanje, soms samen met een mannelijke variant. 

                                                      
  145 Kunera database, juni 2018. 
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  Volgens Weir en Jarman is de vermoedelijk pre-christelijke sheela-na-gig, pas in de 

12e eeuw vanaf  het continent naar de Britse eilanden geïmporteerd. In de middeleeuwen zijn 

de beeldjes door de katholieke kerk gebruikt als waarschuwing voor de zonde van lust.146 

Geleerden zijn het oneens over de oorsprong en de betekenis, zowel van de beeldjes als de 

naam. Volgens Jørgen Andersen kan de Ierse uitdrukking Sighle na gCíoch, wat “de oude heks 

van de borsten” betekent, de oorsprong van de naam zijn. 147 Naar mijn mening duidt  de 

misogyne “oude heks” eerder op de christelijke adaptatie dan de pre-christelijke oorsprong. 

Een naam voor de mannelijke tegenhanger van de Sheela is "Seán-na-Gig", het is niet bekend 

wat dat betekent. De mannelijke aanhanger komt vaker voor op het continent en wordt op de 

muren samen met sheela afgebeeld. 

 

a  b 

 c 

Afb. 58 a-c. Verschillende types scabreuze stenenbeeldjes 

 

  Afbeelding 58 illustreert verschillende figuren gevonden op de Britse Eilanden,  

schematisch nagetekend. De meeste, hier afgebeeld zijn de draagstenen. Bij sheela-na-gigs, in 

plaats van de attributten, de houding van de handen kan een specifieke mening aangeven, 

maar meest waarschijnlijk moeten de handen aandacht op de genitalien richten (af. 58a).148 Op 

                                                      
 146 Weir, Jerman, Images of  Lust, 10. 
 147 Ibid. 
 148 Ibid, 13. 
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de afbeelding 58b een paar draagstenen, Sheelna-na-gig met bijbehorend mannelijk figuur. De 

zowel hetero als de homosexuele handeling (afb 58c) behoort ook niet tot zeldzaamheid.149 

  Deze beeldjes zijn vaker onderzocht dan de loodgieten speldjes, maar er bestaan 

nog veel meningsverschillen onder de geleerden en elke hypothese eindigt ook hier steevast 

met “maar zeker weten we niet”. Het discours rondom de beeldjes vertoont overeenkomsten 

met die van de speldjes, ik vind het daarom interessant om het hier te presenteren.  

     

    4.1  Sheela-na-gig hypothesen 

 

  4.1.1 Overleven van een heidense godin 

  Een populaire hypothese stelt dat sheela na-gig een heidense moedergodin zou 

vertegenwoordigen, maar academici geloven dat het complexer is.  De spirituele tradities en 

gebruiken veranderen in de loop van de tijd en er zouden verschillende functies voor deze 

beeldjes zijn ontstaan. Andersen wijdt in de “Witch on the Wall” een hoofdstuk aan deze 

theorie, getiteld ‘Pagan of  Medieval’. Hoewel hij de heidense invloeden op de Ierse sheela-na-

gigs niet uitsluit, plaatst hij de beeldjes stevig in de Middeleeuwen.150 Barbara Freitag in “Sheela-

na-gigs: Unravelling the Enigma” onderzoekt een mogelijke Keltische oorsprong, maar vindt 

weinig bewijs. Hoewel de meeste geleerden de theorie hebben verworpen, blijft het populair. 

De moedergodin in kwestie is meestal geïdentificeerd als Hekate of   Keltische Cailleach. 

  4.1.2. Vruchtbaarheidssymbool 

  Barbara Freitag associeert de beeldjes met de zg "geboorte stenen". Ze benoemt 

een volksgebruik dat tenminste enkele van de sheela-na-gigs aan bevallende vrouwen werden 

uitgeleend. Sommige beeldjes zijn mollig en zouden getoond zijn aan de bruiden. Echter, 

andere beeldjes zijn weer dun met zichtbare ribben en slappe borsten, in dit geval is de 

vruchtbaarheidssymboliek vergezocht (af. 59) 

 

Afb. 59. Cavan, Ballyjamesduff, Ierland  

 

                                                      
 149 Ibid. 84-85. 

 150 Andersen, J., The Witch on the Wall, 95. 
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  4.1.3. Waarschuwing tegen lust 

  Het motief  zou door de kerk via de pelgrimsroutes zijn verspreid. Op de timpanen 

en de muren van de kerken worden de exhibitionistische figuren van alle soorten, menselijk en 

beestachtig, vaak geplaatst in verband met Het laatste Oordeel of  de andere helse scenes. Barbara 

Freitag - en ik ben met haar eens - betwijfelt dat, de sheela’s komen ook op de kasteelmuren 

voor en lijken geen religieus doel dienen. 

  4.1.4. Bescherming tegen het kwaad 

  Dit zou betrekking hebben op de beeldjes op kastelen. In Ierland worden ze soms 

"The Evil Eye Stones" genoemd, wat deze theorie lijkt te ondersteunen, evenals de oude 

volkstraditie, de anasyrma, het ontbloten van billen en seksuele organen om de boze geesten en 

de vijanden af  te schrikken. 

  4.1.5. Feministische herinterpretatie  

  Last but not least, de opkomst van de feministische wetenschap heeft het concept 

van het Sheela-na-gig opnieuw geïnterpreteerd. Feministen hebben Sheela omarmd als 

feministisch icoon, het symbool voor de empowerment. Eerbied voor de vrouwelijke seksualiteit 

en haar geslachtsorgaan is te zien in de kunst van veel feministische kunstenaars, zoals Judy 

Chicago's Dinner Party en The Vagina Monologues van Eve Ensler. In “'Wide-open to Mirth and 

Wonder'”, beweert Luz Mar González-Arias dat deze middeleeuwse vrouwelijke figuur 

'hedendaagse vrouwen kan aanmoedigen om te stoppen met het waarnemen van hun eigen 

lichamelijkheid als een zware, ongemakkelijke en schandelijke schuldlast' . 

 

  Ook over de vulva-speldjes hebben de academici geen duidelijke mening, maar de 

meesten zijn met de magische en de sociaal-maatschappelijke functie eens. Wat opvalt, is dat in 

de wetenschappelijke literatuur, de vrouwelijke variant nauwelijks van de mannelijke is te  

onderscheiden. Het lijkt mij interessant om de mogelijkheid te onderzoeken dat ze, ondanks 

de overeenkomsten met de mannelijke variant, toch aan de andere gebruikers waren gericht. 

Het feit dat de speldjes heel gelokaliseerd (lokaal?), vooral in het stadsafval en in de uit zee 

geïmporteerde grond van de dijken zijn gevonden, wijst op een wegwerpfunctie, misschien een 

soort offer. Zeeland lag op een drukke handelsroute met Engeland en de verschillende 

tradities zouden hun stempel achterlaten. De vraag is of  er een, ten minste visueel, verband 

tussen al deze tradities is te vinden. De stenen Ierse sheela’s zijn ook pas in de 12e eeuw uit het 

continent de eilanden geïmporteerd. 

  Op zoek naar het iconografische verband, heb ik heb alle vulva-speldjes uit de 

database van Kunera geanalyseerd. Er zijn zeker de overeenkomsten. De attributen zijn: 
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- Vulva te paard met een peniskroon, een kruisboog en een karwats vs een gekroonde fallus 

op een paard met een zwaard of  een kruisboog. 

a  b 

Afb. 60a en b  Vulva- en fallusfiguren beide te paard, fallus met een kruisboog, vulva met 

karwats. 

 

De eerste gedachte: een jacht op een seksueel genot? Volgens Koldeweij kan het verwijzen 

naar de hoofse lyriek waar vaak een gespannen boog verwijst naar de liefdespijlen waarmee 

een vrouw het hart van haar minnaar verwondt.151 Ik vermoed dat hier eerder sprake is van   

amor carnalis, de vleselijke liefde. Het paardrijden was een bekende metafoor voor de seksuele 

gemeenschap.152 In een van de vertellingen in Evangelieen vanden spinrocke mag een man nooit 

een wapen van de handen van zijn vrouw nemen want een man van een van de spinsters zag 

“toen hij 's nachts paardreed, iets kwaads en kon zijn mes niet meer trekken” 153 In deze 

context zou het een waarschuwing zijn, voor teveel vrouwelijk initiatief  in bed, het zou een 

man kunnen afschrikken en verzwakken. 

- Bekroonde vulva met vleugels vs een bekroonde fallus, eveneens met vleugels.  

Vleugels zijn een bekend symbool van de erotische liefde zoals bij een hart met vleugels. Maar 

soms verbeelden ze iets vluchtigs, wegvliegende tijd.154 Misschien symboliseren geslachtsdelen 

met vleugels de kortstondigheid van seksueel genot? In hetmannelijk exemplaar zou de bel 

kunnen dienen als waarschuwing, de daad is snel, de consequenties niet. 

  

Afb. 60a en b Gekroonde en gevleugelde vulva- en fallusfiguren. 

 

                                                      
 151 HP3, 311. 
 152 Winkelman HP2,184 

 153 Dirk Callewaert, Die Evangelien van den spinrocke, Een verboden volksboek ‘zo waar als evangelie’ ca. 1510, 
(Pelkmans:Kapellen, 1992), 20e kapitel, 118. 

 154 Van Hall’s, lemma “vleugels”. 
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  Tot zo ver de directe overeenkomsten tussen de vulva- en de fallus-speldjes. Met 

veel verbeeldingskracht kan voor een vulva op stelten, een mannelijke evenknie worden 

gevonden, mogelijk een fallus met een kruiwagen. Bij allebei is het onduidelijk of  het prijzend 

of  spottend is bedoeld. Misschien beide. 

 

     

Afb. 61a. Vulva op stelten;      b. Fallus met kruiwagen 

 

 

 Afb. 62 a. Spinster-vulva;                 b. Hangende fallus 

 

  De spinnende vulva zou het misschien samen met een werkeloze fallus passen. 

Vulva in de pelgrimskleren zou volgens Jones spotten met hypocrisie, met vrouwen die 

eigenlijk voor seks op bedevaart gaan.155 Pelgrim-lover was een bekend en wijdverspreid begrip 

in die tijd.156 Het speldje 62 is weliswaar geen Zeeuws speldje, maar het blijkt dat er bestonden 

speldjes met een man verkleed als pelgrim met een ontblote fallus in de hand. Of  het ook  

mannen moest voorstellen die voor seks of  andere geneugten op bedevaart gingen is niet 

bekend.  

      

Afb. 62 Vulvafiguur en fallusdier verkleed als pelgrims 

                                                      
 155 HP2, Jones, p.198 (Chaucer story of  the Wife of  Beth). 
 156Ibid. p. 199. 
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  Tot zover de overeenkomsten tussen de vulva en fallus-speldjes. Uitsluitend 

vrouwelijk is de mossel-vulva, die een magische functie kan hebben, een offer voor een goede 

vis- en mosseloogst of  een andere betekenis verbonden aan de geur van een vrouwelijk 

geslachtsorgaan. Lichamelijk hygiëne was niet sterkste punt van de middeleeuwers. 

 

a   b 

Afb. 63  Mossel-vulva’s 

 

  Dat zijn de meest voorkomende vulva-speldjes. Wat betreft de functie impliceert 

Malcolm Jones naast de apotropaische, kwaadwerende, ook een sociaal-magische, een geluks-

amulet. Sommige vulva-spelden, zoals de bekroonde vulva’s kunnen een geboorte- of  

verlovingsgeschenk zijn, om te beschermen tegen ziekte of  onvruchtbaarheid, zoals sommige 

sheela-na-gig beeldjes of  een desco da parto, een cadeau gegeven na een succesvolle bevalling 

wat een precaire, zelfs gevaarlijke gebeurtenis was. 

  In tegenstelling tot de christelijk-religieuze insignes die zelfverklarend zijn, kunnen 

de seksuele meerdere betekenissen hebben. Gerhard Wolf  is van mening dat de profane 

insignes een manier van communicatie kunnen zijn,157 een soort sociale media  van de 

middeleeuwen. W. Piron schrijft in zijn artikel Laat middeleeuwse seksuele insignes158 :   

  “Waarschijnlijk zijn de genoemde theorieën van toepassing op sommige insignes 

  maar niet op alle. Ze bevatten teveel variatie aan afbeeldingen, waardoor ze  

  verschillende overlappende functies hebben gehad.” (Piron, 2018) 

 

                               

 

 

 

                                                      
157 https://signofthetimes.zeeuwsmuseum.nl/willy-piron/#fnref:1, Willy Piron, “Laat 

middeleeuwse seksuele insignes”, dd. 16-05-2018. 
   158 https://signofthetimes.zeeuwsmuseum.nl/willy-piron/#fnref:1, Willy Piron, “Laat 
middeleeuwse seksuele insignes”, dd. 16-05-2018.  
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Hoofdstuk 5 

Het beeldtraditie  

 

5.1 Vulva-vorm in West-Europese christelijke iconografie 

 

  De meest op vulva lijkende vorm is die van mandorla, het stamt van een Italiaans 

woord voor amandel en is een vaak gebruikte element in de christelijke iconografie. De 

mandorla ontstaat door twee cirkelsegmenten te kruisen, in het midden verschijnt een 

amandelvormige figuur. Het symboliseert het samenkomen van twee werelden. In de 

vroegchristelijke kunst betekende de mandorla bijvoorbeeld het samenkomen van hemel en 

aarde. Wanneer Christus of  Maria wordt afgebeeld, is de mandorla verticaal gericht. In de  in 

de laatgotische periode in het Luiks-Limburgse Maasland wordt de mandorla vaak toegepast in 

de zogenaamde marianums. Een Marianum is een beeldhouwwerk bestaande uit twee ruggelings 

tegen elkaar geplaatste Mariabeelden bestaan meestal uit twee identieke, maar gespiegelde 

helften, die precies op elkaar passen, zodat niets van de achterkant zichtbaar is. Maria draagt 

op beide beelden het Christuskind en staat meestal op de maansikkel of  op de wolken.  

 

    a  b 

  Afb. 64a. Marianum van St. Leonarduskerk in Zoutleeuw, 16e eeuw, anoniem;  
                 b. Een detail waar de tweede halfbeeld te zien is.   
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 a   b    c 

Afb. 65 a. Een Florentijnse meester, Triomf  van Venus, geïnspireerd door Petrarca. Venus is 
 hier omringd door zes legendarische minnaars: Achilles, Tristan, Lancelot, Samson, Paris en 

Troilus. De stralen uit haar pudendum verbinden haar minnaars met haar 
b. Bij de engelen die een laken met een bloedige wond tonen, moet men meteen denken 

aan het tonen van bewijs van het verlies van de maagdelijkheid na eerste huwelijknacht, zoals 
dat in sommige culturen nog steeds gebruik is. 

 

  Maria op de loodtinnen insignes van bijvoorbeeld Onze Lieve Vrouw van 

Rocamadour en Onze Lieve Vrouw van Le Puy is gegoten in een mandorla. Vaak zijn de 

pelgrimkerken gesitueerd op hetzelfde plek waar ooit de heidense heiligdommen zich 

evonden. De locale heidense vereering van bijvoorbeeld de moedergodin, waaraan het aan 

vulva denkend symbool mee verbonden zou kunnen zijn, zijn door de Middeleeuwse exegeten 

gesyncretiseerd met de christelijke leer. Maar er zijn voorbeelden uit de volkskunst dat het niet 

alleen in de christelijke iconografie werd gebruikt. Malcolm Jones toont in Secret of  the 

Middleages een afbeelding van desco da parto159 met Venus in mandorla. Desco da parto is een 

geschenk dat als volksgebruik na een succesvolle bevalling wordt gegeven. .   

  

  Nog wonderlijker is het dat deze vorm, die toch zeer sterk op het vrouwelijke 

geslachtsorgaan lijkt, wordt gekoppeld aan de mystieke devotie van de zijwond van Christus.160 

De links waar zulke afbeeldingen elkaar kunnen overlappen, zit in de link tussen het bloed van 

Christus, de Wederopstanding en de overtuiging dat bloed de brenger is van het leven.161 Bloed 

werd vaak geassocieerd met groei en bomen - in de 13e eeuw bracht Gerhard van Keulen 

suggestief  het bloed van Christus in verband met wijn uit een wijngaard.162 Caroline Bynum en 

                                                      
 159 Jones, p. 200.  

 160 Sherry C. M. Lindquist, “The Meanings of  Nudity in Medieval Art: An Introduction” in Sherry 
C. M Lindquist (ed.) The Meanings of  Nudity in Medieval Art (Farnham, 2012), p. 20; in Reiss, 170.  

  161 Bijvoorbeeld de bloed-wonderen in  Historia inventionis et ostensionis vivifici Sacramenti in 

Wilsnack  (Lübeck: Stephen Arnd, 1520); in Caroline Walker Bynum, Wonderful Blood: Theology and 

Practice in Late Medieval Northern Germany and Beyond  (Philadelphia, 2007); geciteerd in Reiss, 165. 

 162 Gerhard van Keulen, Tractatus de sacratissimo sanguine domini, 1280; in Bynum, Wonderful 
Blood; geciteerd in Reiss, 165. 
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Martha Easton hebben parallellen getrokken tussen de geboorte en de wond van Christus.163 

Het denkpatroon kan zijn:  

  Christus → een wond  → het bloeden →dood → wedergeboorte 

  Maria → de vulva → het bloeden →de geboorte 
 

Easton merktop dat de wond van Christus in de middeleeuwse beelden en geschriften 

dezelfde functies vervult als een vrouwelijk lichaam, met de maandelijkse bloeding, 

borstvoeding en geboorte. De middeleeuwse verslagen van vrouwelijke mystici over hun 

spirituele ervaringen zijn ook vaak doordrenkt van erotische taal "uit zijn wond dronken”, 

“kusten het”, “drong het binnen" en er werd zelfs “gepenetreerd”.164 Verschillende 

devotionele teksten verbinden de lans van Longinus met de open wond van Christus en zijn 

(weder)geboorte. Vincent van Beauvais (overleden in 1326) beschreef  de zijwond van Christus 

als “geopende ... deur van het leven” en James van Klusa (overleden in 1465), suggereerde in 

een gebed halverwege de 15e eeuw dat de kerk werd geboren uit de zijwond van Christus.165 

Wij moeten echter rekening houden met de eigenaardigheden van het laatmiddeleeuwse 

taalgebruik, wat wij nu als erotisch opvatten was toen slechts geëxalteerd spiritueel. 

 De link tussen vulva's en fallussen, van waaruit alle menselijk leven komt, bloed en 

vruchtbaarheid lijkt mij duidelijk. Het is dus aannemelijk dat peldjes  met geslachtsdelen 

werden gekoppeld aan ideeën over groei en vruchtbaarheid. 

 

                5.2  Vrouwelijke bedes 

 

  Vrouwen hadden het niet makkelijk in de Middeleeuwen. De hoge kindersterfte, 

maakten het baren van veel kinderen tot de voornaamste, het fundamentele taak van een 

vrouw, ongeacht haar sociale status.166 Voor het intrede van het Christendom boden veel  

huiselijke goden en godinnen het soelaas bij de problemen rond kinderloosheid, zwangerschap 

en bevalling. Die taak werd later overgenomen door de vrouwelijke christelijke heiligen. De 

Heilige Maria en de Heilige Elisabeth, die beiden succesvol een kind hadden gebaard, hadden 

een voorkeur. In de vroege middeleeuwen bood de kerk nog een aantal zegeningen voor een 

                                                      
 163 Ibid. 

 164 Martha Easton, “‘ The Wound of  Christ, the Mouth of  Hell: Appropriation and Inversions of  Female 
Anatomy in the Later Middle Ages”  in Susan L’Engle and Gerald B. Guest (red.), Tributes to Jonathan J. G. 
Alexander: The Making and Meaning of  Illuminated Medieval and Renaissance Manuscripts, Art and Architecture 
(London, 2006), 397; in Reiss, 170. 

  165 Ancient Devotions to the Sacred Heart of  Jesus by Carthusian Monks of  the XIV-XVII Centuries 
(London, 1895), 17-19; Bynum,  Wonderful Blood, 159-60 
Peregrinations: Journal of  Medieval Art and Architecture, Vol. 6, Iss. 1 [2017]; in Reiss, 170. 

 166 Don C. Skemer, Binding words, Textual amulets in the Middle Ages (Penssylvania: U.Press) 2006.  
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vrouw, zoals Oratio pro dolore partum en Benedictio post partum maar vanaf  ongeveer de dertiende 

eeuw begonnen die zegeningen uit de liturgische boeken te verdwijnen. De vrouwen waren 

genoodzaakt zich steeds vaker tot de lokale “wijze vrouwen” te wenden en zo zijn steeds vaker 

een soort hybride bescherm- en geluk amuletten ontstaan. Dat waren meestal stukken tot een 

klein pakketje gevouwen perkament, met door de professionele scribes geschreven invocaties. 

De invocaties waren gericht aan een bepaalde heilige en de pakketjes werden meestal op de 

buik gedragen.167 In Frankrijk waren de speciale, vrouwelijke smeekbedes bijvoorbeeld:168  

- voor vergiffenis van alle kleine zondes en om gezonde kinderen (niet doof, kreupel, 

blind of  stom) - een gebed aan St. Margaret van Antiochie;  

- ongewenste kinderloosheid - een amulet met een tekening van de wond van 

Christus en de magische formule: de zeven laatste woorden en Spiritus vincit, Christus regnat, 

Christus imperat 169 De formule moest samen met een brandende kaars op het lichaam zijn 

geplaatst terwijl het Pater Noster werd gezegd. 

- De “lokale heiligen” zoals b.v. St Sigismund van Bourgondië: tegen koorts en voor 

herstel van de gezondheid. Rond de tijd van de pest waren de heilige Sigismund, Sebastian en 

Rochus populair.  

  

  De amuletten werden verspreid door vroedvrouwen en ‘wijze vrouwen’, de heksen. 

Het is niet ondenkbaar dat de genitalespeldjes zijn ook gebruikt voor een specifiek verzoek, 

bijvoorbeeld om een partner, of  dat de man of  vrouw beter presteerden, om de bevruchting, 

of  om een gezonde zwangerschap. Helaas zijn hiervoor  geen probate bronnen. 

 

    5.3 De Nehalennia-hypothese 

 

  De iconografische overeenkomsten tussen de genitale speldjes van beide seksen 

beantwoorden niet de vraag waarom vrijwel alle vulva’s heel lokaal in de Scheldemond zijn 

gevonden? Zou het gebruik van deze wonderlijke objecten uit een pre-christelijke tijd dateren 

en zo ja, welke locale volkstraditie zou hierachter liggen? Is het een typisch Zeeuwse 

volkstraditie verbonden met de vrouwelijke godheid,  heidens of  christelijk? 

  In het Meertens Instituut 170 zijn veel oude en hedendaagse Maria-kapelletjes 

                                                      
 167 Skemer, p. 236. 

 168 Skemer noemt in Binding Words een “Sator Arepo” formule, afkomstig uit een belangrijke     
medische handboek voor vrouwen, Trotula. 

 169 Fig 10, Skemer, Princeton MS 138.44, PUL 
 170 Het Meertens Instituut onderzoekt en documenteert de Nederlandse taal en cultuur. Binnen het 
onderzoek worden verschillende onderzoeksgebieden onderscheiden: orale cultuur, religieuze cultuur, 
materiële cultuur, tradities en rituelen, syntactische variatie en fonologische variatie. Het wetenschappelijk 
onderzoek is tegenwoordig vooral contemporain georiënteerd: er wordt gezocht naar een verband met de 
hedendaagse samenleving en met actuele ontwikkelingen. Het Meertens Instituut heeft een uitgebreide 
collectie, bibliotheek, archieven en databanken, opgebouwd op het terrein van de Nederlandse etnologie en 
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beschreven, de meeste zijn Christelijk, zoals Maria van de Polder in de Vrouwenpolder en Maria 

van de Dorrenboom, wat een sterke heidense moedergodincultus in deze streken doet 

vermoeden. Zeeuwse Nehalennia, bekend van de veel stenen offerbeeldjes uit de romeinse 

tijd, zou een voorganger van Maria kunnen zijn, maar er was geen visueel verband met de 

genitale speldjes tot ik stuitte op de leistenen gietmal (afb. 60 en 61, nr 13738 van de Kunera-

database), gevonden tijdens opgravingen in Maastricht.  De vraag is, of  er een iconografisch 

overeenkomst is te vinden de afbeeldingen van Nehalennia en de mal.  

           

   Afb. 66. Foto’s van de gietmaal, voor en achterkant; een positief  zoals in 
   Kunera: 13738 – 48 x 43 mm, leistenen maal, Maastricht, 1300 – 1399 

 
 
  Ik ga aan dit object verder refereren als de Panhuyzen-gietmal, omdat, nadat het bij 

de onderhoudswerken in Maastricht is gevonden, naar de toenmalige stadsarchitect, Dhr. Titus 

Panhuyzen, is gebracht. Tegenwoordig bevindt het zich in een particuliere collectie.171  

  Iconografisch lijkt deze gietmal verschillende tradities te verenigen: er is hier een 

fallus, een boom met groeiende geslachtsdelen, en een vrouw met de vruchtbaarheidssymbool 

in de hand en een hond aan haar voeten. Aan de basis van haar haardracht en kleding is de 

afbeelding omstreeks 1450-1470 te dateren, de hond en de boom duiden op een chtonische172 

moedergodin. In tegenstelling tot de fallus,  komt de vulva-symboliek veel minder voor in 

West-Europa. In andere culturen komt het vaker voor, bijvoorbeeld yoni, in India en kami in 

Japan en daar behoort het ook tot het beeldtraditie. In West-Europa is het amandelvormige 

symbol - die aan de vrouwelijke geslachtsorgaan doet denken - bekend onder de namen 

mandorla, en  vescica piscis  en is voornamelijk in de christelijke iconografie gebruikt. Voor de 

heidense gebruiken moeten wij dieper in de geschiedenis van Zeeland duiken. 

                                                      
variatielinguïstiek. http://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/over-het-meertens-instituut, laatst 
geraadpleegt 3-11-2018. 

 171 Koldeweij,  Geloof, p. 149, afb. 9.20. 
 172 Chtonische goden (gr. θεοί χθόνιοι; χθόνιος - theoi chtheonioi "goden met betrekking tot de aarde") 

zijn godheden en hogere wezens met betrekking tot de aarde en in het bijzonder de onderwereld.  

Het Griekse chthon (χθών / chthốn) is één van de vele woorden die de Grieken kennen voor "aarde". Het 
evoceert zowel overvloed als het graf. 

http://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/over-het-meertens-instituut
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Hoofdstuk 6 

Zeeland en Nehalennia  

 

  Nehalennia werd in de 2e en 3e eeuw AD in Gallia Belgica, de Schelde-mond, 

vereerd en was een beschermgodin voor zeelui en handelsreizigers. Zij is misschien wel de 

meest bekende godheid van het Zeeuwse voorchristelijke verleden. Ze is vooral bekend 

geworden door tientallen stenen votief  beeldjes die in de afgelopen eeuwen uit de 

Oosterschelde zijn opgevist. Een deel van de enorme collectie van de votiefstenen van 

Nehalennia staat opgesteld in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. De godin wordt 

daarin afgebeeld zittend op een troon met een fruitmand in haar hand en een hond aan haar 

voeten.173  

  Waar in het heiligdom van Domburg naast de lokale godin Nehalennia ook de 

goden uit het klassieke Romeinse pantheon werden vereerd, lijkt Colijnsplaat het voornaamste 

centrum van de cultus van Nehalennia. Getuigen daarvan zijn de honderden (fragmenten van) 

altaarstenen waarop de godin werd bedankt na geleverde diensten (votum solvit libens merito), in 

de meeste gevallen een succesvolle vertocht naar England. 

  Gelegen in het meest noordelijke deel van de civitas Menapiorum langsheen de 

Noordzeekust en de monding van de Oosterschelde, vormde de regio bij uitstek een geschikt 

punt voor de oversteek naar Britannia (Kent) en de monding van de Thames in het bijzonder. 

Bovendien lagen beide sites potentieel zeer gunstig om ook de handelsstromen uit het 

binnenland (Schelde, Maas, Rijn) en de meer zuidelijk gelegen continentale kust te capteren en 

te centraliseren voor de oversteek. Dit blijkt ook uit de lijst van beroepen en de herkomst van 

de gedenkstenen.174  

  De oorsprong van Nehallenia is niet duidelijk. Er is geen zekerheid of  zij bij het 

Keltische, Germaanse of  Romeinse pantheon hoorde. De votieve inscripties op de 

altaarstenen dateren uit de Romeinse tijd en zijn in Latijn geschreven. Uit de inscripties valt op 

te maken dat Nehalennia werd aangeroepen om de reizende handelaren, zeelui en vracht 

tijdens de gevaarlijke overtocht te beschermen. De opschriften vermelden een naam van de 

schenker, zijn beroep (zouthandelaar, wijnhandelaar, ‘handelaar op Brittannië’, kapitein e.d.) en 

de plaats van herkomst (o.a. Keulen, Trier en Rouen. De meesten waren in Zeeland op 

doorreis.175 De naam “Nehalennia” is niet Romeins en moet dus inheems zijn geweest. Een 

                                                      
 173 Peter Alexander Kerkhof, ingezonden 26-11-2016, naar Meertenns Instituut, databank van de 
Volksverhalen, http://www.verhalenbank.nl/items/show/125942, dd. 5-05-2017. 

 174 Nieuwe blik op Nehalennia, 22. 
 175 https://nl.wikipedia.org/wiki/Nehalennia_(godin); dd. 5-05-2017. 

http://www.verhalenbank.nl/items/show/125942
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nehalennia_(godin
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taalkundig onderzoek van de laatste twintig jaar heeft een belangrijk tipje van de sluier 

opgelicht. Het blijkt dat de etymologische samenstelling van haar naam de Keltische Neal- 

(schoon, sterk), sal- (zee, zout water) en halen – (water) bevat. Voor meer informatie verwijs ik 

naar de artikel van Peter Alexander Kerkhof  op de site van het Meertens Instituut. 176  

  Het probleem is, dat de altaarbeeldjes bijna uitsluitend in omgeving van Domburg 

op Walcheren zijn opgegraven en dit gebied is na het vertrek van de Romeinen vrijwel desolaat 

gebleven. De vraag dus is, waar komt de bevolking van de Zeeuwse eilanden vandaan?  

  De grens van het Romeinse Rijk liep dwars door het tegenwoordige Nederland. De 

in het gebied van het huidige Zeeland woonachtige Menapirs zijn in 52 v.Chr. door Julius 

Caesar onderworpen en Zeeland ging deel uitmaken van de Romeinse provincie Gallia Belgica. 

Walcheren ligt precies op die grenslijn. Dit is belangrijk omdat een grensgebied een meltingpot 

is van de omliggende culturen en tradities. In de periode tussen 170 en 270 bereikte de 

Romeinse invloed een hoogtepunt. Er kwamen steeds meer nederzettingen en in die tijd zijn 

er twee, wellicht zelfs drie, tempels voor de inheemse godin Nehalennia gebouwd. De opbloei 

van de cultus van deze godin hing direct samen met de handelsrelaties tussen de provincie 

Germania Inferior (hoofdplaats Keulen) en Brittannia. Romeinse koopvaardijschepen vertrokken 

vanuit Zeeland naar de Britse Eilanden en na gelukkige terugkomst offerden kooplieden een 

steen aan Nehalennia. Zij lieten dus een soort gedenkschrift na omdat de godin hen 

beschermde. Vrijwel allemaal kwamen ze van buiten Zeeland. In het midden van de derde 

eeuw begon het omvangrijke Romeinse Rijk te desintegreren. Germaanse federatieve 

stamverbanden (de Franken en de Saksen) ondernamen grote plundertochten. In deze warrige 

periode aan het einde van de derde eeuw begon de zogenaamde Duinkerke II-transgressie, 

waarbij de zeespiegel steeg en Zeeland onder water kwam te liggen (ruwweg beslaat dit de 

periode van 300 tot 900). Nehalennia en haar tempels verdronken.  

  Er is een hardnekkig beeld in de literatuur dat heel de Nederlandse kust in de 4e tot 

de 5e eeuw onbewoonbaar werd door de uitgebreide overstroming door de zee. Dit 

dramatische model is tegenwoordig vervangen door een genuanceerder model, 177Zeeland had 

echter het kortste rietje getrokken; de uitgestrekte veengrond erodeerde in zand- en 

modderige oevers, met uitzondering van sommige delen van de duinen langs de kust, zoals 

Domburg (mogelijk Walichrum). Pas jaren later kwamen er weer mensen naar Zeeland. De 

regio kon pas vanaf  de 9e eeuw weer worden gebruikt, toen kwelders en dijken zich boven het 

                                                      
 176 Kerkhof, Meertens Instituut. 

 177 Dijkstra, Menno, and Jan de Koning. “‘All Quiet on the Western Front?’ The Western 
Netherlands and the ‘North Sea Culture’ in the Migration Period.” Chapter. In Frisians and Their North 
Sea Neighbours: From the Fifth Century to the Viking Age, edited by John Hines and Nelleke IJssennagger, 
53–74. Boydell & Brewer, n.d. doi:10.1017/9781787440630.007. 
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stormvloedniveau ontwikkelden.178 Wie de mensen waren die daar kwamen wonen is de 

sleutelvraag, hoe werd dit onherbergzamme gebied bevolkt tussen de Duinkerke-transgressie 

in 300 tot 900 wanneer de eerste Vlaamse abdijen de grond inpolderden? Hoogst 

waarschijnlijk waren het de Friezen.  

6.1 Noordzeecultuur en de Friezen 

  Tijdens de Grote Volksverhuizing, tweedehelft vierde en de vijfde eeuw, is er iets 

raars in Friesland gebeurd. De Friese dorpen raakten ontvolkt en er kwamen van buitenaf 

nieuwe bewoners. Wie dat zijn en waar ze vandaan komen, is raadselachtig. Het is 

waarschijnlijk niet één specifieke stam of groep bewoners geweest maar verscheidene. Zeker 

in de beginperiode van de 5de en 6de eeuw na Christus, zouden de bewoners van het 

kustgebied van Nederland een heterogene, onderling verbonden groep vormen met 

verschillende etnische achtergronden: een overblijvende populatie uit het gebied zelf 

aangevuld met 'Franken' uit de centrale rivier gebied, 'nieuwe Friezen' uit het noordelijke 

kustgebied en misschien een aantal 'Angelsaksen' uit Engeland. Het keramiek dat voorheen in 

Friesland voorkwam, wordt daarna in de regio langs de Schelde gevonden. Zo is een 

Noordzeecultuur onstaan die domineered de kust tot ver na de christening.179 

   Wat er gebeurd is ten zuiden van de grote rivieren, in het door de Franken 

gedomineerde gebied, is door historische bronnen redelijk bekend. Maar wat gebeurde er in de 

vierde tot zevende eeuw in het Noorden rondom de Noordzee? Hierover hebben wij geen 

geschreven bronnen. Archeologen hebben natuurlijk wel wat gevonden en dat betreft voor 

een niet gering deel grafbijgiften en schatten. Hieruit blijkt dat er een zekere elite in die tijd 

aanwezig was, die onder hen liggende lagen van de bevolking aan zich bonden door giften.. 

De “koning” verzekerde zich door giften aan zijn direct onder hem dienende edelen, van hun 

steun.  

   Op diverse plekken langs de Noordzeekust heeft men cultuur-analoge sieraden van 

goud en zilver gevonden. In Kent, langs Zeeuwse kust in Domburg en wat meer het 

binnenland in, in Rhenen en langs de Elbe en Weser, heeft men spectaculaire vondsten gedaan 

van fibulae en goudschatten met een voor een Noordzeecultuur specifieke kenmerken. Maar 

ook met onderlinge verschillen. Ook zijn er sterke Scandinavische invloeden herkenbaa.  Men 

veronderstelt dat deze kleine koninkrijkjes, zo’n tiental op zijn hoogst, later zijn 

samengesmolten tot een half dozijn. In de achtste en negende eeuw zijn ze verdwenen, 

opgeslokt door het Britse koninkrijk Mercia en het koninkrijk van de Franken. 

                                                      
 178 Ibid., 58. 
 179 Ibid., 67. 
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6.2 Franken 

Op een eiland in de Scheldemonding lag een Romeinse handelsnederzetting, de bekendste 

en meest aangewezen landings- en pleisterplaats was voor intensieve handelscontacten met 

Engeland. De hier aanwezige nederzetting werd door Alcuin in zijn levensbeschrijving van 

Willibrord genoemd als de villa Walichrum.180 In latere bronnen werd de plaats veelal aangeduid 

als Walacria, waarvan de naam Walcheren afgeleid is. De plaats dankte haar bestaan 

voornamelijk aan de handel. Hier had Lodewijk de Vrome (814-840) een seditio, eenversterking. 

Waarschijnlijk behoorden grote delen van Walcheren tot het koningsgoed op grond van 

aanspraken van de vorst op het wildernisregaal. 181 Behalve voor de revenuen, die belastingen op 

de handel zal hebben opgebracht, was de nederzetting voor de Frankische koningen vooral 

van militair belang door de strategische ligging aan de monding van de Schelde. De 

handelsnederzetting is dus tevens te beschouwen als een garnizoensplaats.182  

 

6.3 Deense piraten - Vikingen 

  Uit de schriftelijke bronnen183 blijkt, dat vanaf  de jaren dertig van de negende eeuw 

de kusten rond de Noordzee regelmatig onveilig werden gemaakt door Scandinavische, met 

name Deense en Noorse piraten, voor het gemak noem ik ze verder de Vikingen. Wilden ze 

de Noordzee oversteken naar Engeland dan zullen ze naar de meest gunstige plaats voor een 

overtocht gezocht hebben, hun langschepen waren ongeschikt bij een hoge zeespiegel. 

Zuidelijker dan de Scheldedelta konden de piraten via de binnenwateren niet komen. Hier 

moest de oversteek naar Engeland gewaagd worden. Bovendien moesten ze hier ook 

foerageren en een gunstige wind afwachten.  

 

                                                      
 180 Luit, nt 1.:venit ad quandam villam Walic(h)rum nomine, Alcuin, vita Willibrordi, zie Levison, 1920, 128 
 181 Ook bekend als 'wildernisrecht'. Het was een recht dat bestaat vanaf  de late middeleeuwen die 
bepaalde dat een territoriale vorst claim kon leggen op gronden zonder eigenaar. Meestal waren dat 
onontgonnen gronden, zoals bossen, duinen of  stranden. Dit land werd hierdoor bij het vorstelijk domein 
werd toegevoegd, https://www.ensie.nl/robbert-jan-willeboordse/wildernisregaal, geraadpleegd 18-12-
2018. 
 182 Garmonsway, G.N., The Anglo-Saxon Chronicle (Londen 1953), in Luit, .  
 183 bronnen zijn genoemd in een stevig onderbouwde artikel van Tuuk van der Luit in de tijdschrift 
Nehalennia 151, Deense kapers op de kust: Walcheren in de negende eeuw, Nehalennia 151 (2006), 2-24, 
https://tijdschriftenbankzeeland.nl/issue/neh/2006-03-01/edition/0/page/6?query=, geraadpleegd 18-12-
2018. 

https://www.ensie.nl/robbert-jan-willeboordse/wildernisregaal
https://tijdschriftenbankzeeland.nl/issue/neh/2006-03-01/edition/0/page/6?query


 

 

63 

   Afb. 67 

 

    

  Walcheren moet rond die tijd een belangrijke rol zijn gaan spelen als steunpunt 

voor Deense piraten en kon tevens als uitvalsbasis dienen voor aanvallen op de Friese 

kustlanden want vanaf  waren ze 834 praktisch jaarlijks geplunderd, en vanaf  835 op de 

Engelse kusten.184 Ook Walacria (latere Domburg) wordt overrompeld. Na de inval in de 

zomer van 837 kregen Deense piraten het eiland in handen.185  

   Waarom waren de Franken niet in staat het eiland te verdedigen? Het antwoord zou 

kunnen liggen in de onwil van de plaatselijke bevolking om de Frankische heersers te steunen. 

Als het over Walcheren gaat, lijken de christelijke auteurs het eens te zijn over de heidense 

neigingen van de “barbaren van de kuststreek”.186 De handelsplaats was en bleef  sterk 

verweven met de heidense Noordzeecultuur (zie p. 60). De plaats moet een slechte reputatie 

hebben gehad, want ondanks de gunstige ligging meden peregrini uit Engeland de plaats en 

reisden liever over Quentovic187 naar het continent. De kooplieden annex vrachtvaarders, al of  

niet permanent woonachtig in Walacria, zullen voornamelijk van Friese afkomst geweest 

zijn.188 We kunnen hier, net als in veel andere plaatsen in Noordwest-Europa een Friese 

handelskolonie vermoeden. Daarnaast moeten Engelse betrekkingen hun stempel hebben 

gedrukt op een niet te verwaarlozen Angelsaksisch element in de gemeenschap. Een dergelijke 

bevolking zal eerder geneigd zijn geweest om Deense avonturiers - heidense broeders en 

partners in de mariene handel - gastvrijheid te verlenen. 

  Een belangrijke aanwijzing voor de permanente vestiging van Vikingen op 

                                                      
 184 Ibid. 
 185 Luit, 6; noot 6.  
 186 Luit,  

 187 Quentovic - in de vroege middeleeuwen een belangrijke handelshaven in het noorden van 
Frankrijk, tevens een belangrijke oversteek voor pelgrims uit England. De stad verdween geleidelijk in 
de 11e eeuw.  

 188 Luit. 
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Walcheren vormt de aanwezigheid van Arabische dirhems. De meeste Arabische munten 

zullen zijn verspreid door Noormannen die zich met medeneming van hun zilver in Frisia 

hadden gevestigd, zoals door Besteman189 aannemelijk is gemaakt. 

  Nadat ze het eiland in 837 geplunderd hadden, stootten de piraten door naar 

Dorestad. Maar ze trokken zich terug nadat ze vernamen dat Lodewijk de Vrome met een 

leger naar het castrum Nijmegen was gesneld. Ze zullen zich op Walcheren, onbereikbaar voor 

de Frankische legermacht, hebben teruggetrokken. Mocht er al sprake geweest zijn van enig 

Frankisch militair overwicht, dan heeft dat in ieder geval niet lang geduurd en is Walcheren 

spoedig weer in handen van de Vikingen gevallen. Want in 841 blijken ze op het eiland 

aanwezig te zijn. Althans in dat jaar droeg Lotharius I 'Walacria en aangrenzende gebieden', 

waarschijnlijk Zeeland Bewesterschelde, aan de Deense prins Haraldr 'junior' over. We moeten 

aannemen dat deze het gebied dan al bezet had en dat de feitelijke situatie gelegaliseerd 

werd.190  

  In de monding van de Schelde gelegen, was de handelsplaats een ideale uitvalsbasis 

voor aanvallen op het rijk van Karel de Kale. Terwijl in de decennia na de komst van de 

Denen veel plundertochten in het Scheldegebied werden ondernomen, is er uit diezelfde 

periode geen enkele melding van een aanval op het Zeeuwse kustgebied bekend. Dat gegeven 

vormt een aanwijzing dat de piraten die het Scheldegebied onveilig maakten zich juist in de 

Scheldemonding ophielden. Het is bekend dat ze langdurig posities innamen op eilanden in de 

mondingen van rivieren als de Theems en de Loire. Dan is het niet onlogisch dat ze dat ook 

op Walcheren, in de monding van de Schelde, deden. Door de centrale plaats tussen de 

verschillende aanvalsdoelen in het Noordzeegebied is het Zeeuwse eiland de meest 

waarschijnlijke kandidaat voor hun uitvalsbasis. Met name uit de Angelsaksische bronnen 

kunnen we ons een beeld vormen van hun transmariene bewegingen. Tussen 835 en 850 

werden verschillende landingen van de “heidenen” op de Engelse kusten gemeld, het 

zwaartepunt lag in de Theemsmonding.191 Walcheren zou dus kunnen worden opgevat als een 

piratennest, een vergaarplaats van ongebonden Vikingen. Vermoedelijk handhaafden zich op 

Walcheren piratae Danorum, Deense piraten, zoals de auteur van de Gentse Miracula sancti 

Bavonis ze noemde,192 later de Scheldevikingen, de Scaldingi genoemd. De West-Frankische 

koning Karel probeerde nog controle over het gebied te verkrijgen, maar dat liep op niets uit. 

                                                      
  189 Besteman, J.C., 'Scandinavisch gewichtsgeld in Nederland in de Vikingperiode', Cordfunke, 

E.H.P.K. & Sarfatij, H., Van Solidus tot Euro (Hilversum 2004), 21-42 
D'Haenens, A., Les invasions Normandes en Belgique au IXe siècle - Le phénomène et sa répercussion dans 
l'historiographie Médiévale (Leuven 1967) 

 190 Luit 
 191 Ibid., 
 192  Miracula sancti Bavonis, Holder-Egger, 1888, 596; in Luit, noot 17. 
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Resten van Walichrum zouden in de 17e en 19e eeuw (her)ontdekt zijn ter hoogte van kasteel 

Westhove. Op de kaart van Visscher-Roman (ca. 1650) ) staat de plek aangeduid als 

"Verdronken Woninge der Oude Gotthen". Ook werden in de 17e eeuw op het strand van 

Domburg twee grafvelden uit deze periode gevonden. 

 

 afb. 68. Fragment van de Visscher-Roman kaart, 1650. 

 

6.4 Middeleeuwen - Christening 

  In de middeleeuwen stond Zeeland aanvankelijk bekend onder de Latijnse 

naam maritima loca, letterlijk plekken aan zee, een verzameling kleine eilanden. Vanaf  de 11e 

eeuw werd in opdracht van de Vlaamse abdijen veel grond in Zeeland ingepolderd. Het 

bouwen van de dijken kostte veel moeite, maar langzaam werden de eilanden wat groter. Op 

de schorren en slikken werden koeien en schapen gehouden. Schapen betekenden wol en zo 

ontstond er wolhandel. De welvaart nam toe en de bevolking groeide. 

  Rond 1123 wordt de abdij in Middelburg gesticht die al snel grote invloed verwierf  

in heel Zeeland. In de loop van de 12e en 13e eeuw kende Walcheren een grote 

bevolkingstoename.  Walcheren had een gunstige positie op een knooppunt van vaarwegen en 

het overgangsgebied van zee- en rivierscheepvaart. Dit succes kende echter ook een keerzijde. 

In de periode van bijna drie eeuwen tussen ca. 1050 en 1323) was Zeeland Bewester Schelde 

de inzet van veel vijandigheden tussen Vlaanderen en Holland, Deze strijd om de controle van 

het strategisch belangrijke Walcheren zou de hele geschiedenis voortduren. 
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Afb. 69. Zeeland in 1570, Abraham Ortelius / Jacob van Deventer - Zelandicarum Insularum 
Exactissima et Nova (...) wiki. 

 

 In Sieraad en Devotie uit 2006 citeert Jos Koldeweij een fragment uit de reisverslagen van de 

Florentijnse zakenman Ludovico Guicciardini waarin hij het graafschap Vlaanderen beschrijft. 

In dit in 1567 in Antwerpen gepubliceerde reisverslag verbaast Guerccini zich over de 

schoonheid en de rijkdom van deze grote provincie.193 Hij en Juan Christoval Calvete de 

Estrella reisden in 1552 door Vlaanderen toen de bloeiperiode van de late Middeleeuwen al 

voorbij was maar nog net vóór de Tachtigjarige oorlog. Daaruit blijkt dat Vlaanderen in de 

Scheldemond een drukke en welvarende woon- en handelskern had. Omdat Zeeland uit 

verschillende eilanden bestond, waren er niet een bepaalde taal of  gebruiken die voor heel 

Zeeland golden,194 maar de noodzaak om de nieuwe polders te bevolken en te onderhouden 

was voor alle eilandjes cruciaal. Tot zeer kort geleden trad een Zeeuwse boer niet in het 

huwelijk voor zijn aanstaande vrouw haar Zeugunsfähigkeit (voortplanting) had bewezen.195 Het 

zou niet verbazingwekkend zijn als juist hier de oude vruchtbaarheidscultus hardnekkig is 

blijven heersen.  

 

   

                                                      
193 ‘In dit land zijn veel zeer schone ende vermaerde steden, ghelijck drie Hooftsteden, te weten Ghent,  Brugge,  

Yperen: daar een Rijssel, Douay, Doornick ende meer andere: soo dat in Vlaenderlandt achtentwintich besloten  steden 
geteld worden (…)’ Koldewij, p. 17. 

 194  
 195 http://www.dbnl.org/tekst/vrie011nede01_01/vrie011nede01_01_0018.php 
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6.5 Nehalennia 

(ook Nehalenia, Nehalaennia, Nehalaenia) 

 

  De Scheldemond lag net tussen de Germaanse en de Keltische invloeden. 

Aangezien de eilanden in de Scheldemond vanaf  9e eeuw van de Frankische in de Noordse 

handen zijn gevallen er beiude godsdiensten hadden invloed kunnen hebben op de 

volksgebruiken Germaanse en Keltische godinnen vallen uiteen in twee hoofdklassen. De 

eerste zijn de oorlogsgodinnen of  strijdgeesten die hielpen om de loop van de strijd te bepalen 

en de krijgers te redden van de paniek die leidde tot een nederlaag en de dood. De tweede is 

een groep godinnen onder de noemer: Moeders (Matres, Matronae). Nehalennia lijkt een 

belangrijke godin van dit type te zijn. De wijze van afbeelden van Nehalennia vertoont 

overeenkomsten met die van de Matronae, de naam die de Romeinen gaven aan de locale 

godinnen die, alleen of  met drie, al eerder door de Kelten werden vereerd. Zij zijn vaak in 

pijpaarde afgebeeld, evenals honden, als om haar te begeleiden. In Tongeren zijn graven met 

als grafgift een hondenschedel gevonden, wat zou kunnen wijzen op een rol van de hond in de 

cultus rond de Matronae. Attributen van deze godinnen zijn heel vaak dieren, vruchten 

en hoornen des overvloeds Dit soort regionale godinnen werd meestal afgebeeld als een op 

een troon zittende vrouw. Zij werden geacht huis en haard te beschermen, maar ook hele 

stammen of  volkeren.  

  De Romeinse altaar-beeldjes voor Nehalennia zijn opmerkelijk gelijkvormig: de 

godin wordt meestal afgebeeld met een fruitmand, aan haar voeten zit meestal een hond. 

Ondanks het feit dat Nehalennia voor de Romeinen een bescherm-godin was, classificeren de 

attributen haar als een vruchtbaarheidsgodin. Een hond die aan haar voeten waakt is in de 

oudheid vaak geassocieerd met vruchtbaarheid en onderwereld. De driekoppige hond 

Cerberus (oudgrieks: Kerberos ΚΕΡΒΕΡΟΣ) bewaakte de toegang tot de onderwereld.   De 

Romeinse  festivals de Lupercalia196 en  

                                                      
 196 Lupercalia, elk jaar op 15 februari gehouden ter ere van de Romeinse god Lupercus (of  Faunus), 
was een feest dat in de klassieke oudheid door de Romeinen werd gevierd. De naam komt 
waarschijnlijk van het woord Lupus (wolf) en er werd meestal een geit, maar ook vaak een hond 
geofferd; https://en.wikipedia.org/wiki/Lupercalia, dd. 6-09-2018. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lupercalia
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Robigalia197 betroffen het offeren van een hond. 198 Het verband tussen fruit en vruchtbaarheid 

is duidelijk.  

  Nehalennia wordt stereotiep afgebeeld met een aantal symbolen in diverse 

combinaties: 

A. Schelpdak van de altaarnis, typerend voor altaren van inheemse Germaanse en 

Keltische Matronen (Moedergodinnen)en Romeinse goden 

B. Hond, vaak een attribuut van chtonische vrouwelijke godheden, symbool van 

trouw en betrouwbaarheid, maar ook van de aarde, het ondergrondse. Een hond heeft binnen 

de Indo-Europese mythologie echter vaak de grimmige rol van hellehond en bewaker van de 

onderwereld gekregen. In Romeinse bronnen werd de woeste Noordzee bij één gelegenheid 

beschreven als "geteisterd door honden".199 

C. En mand op haar schoot,  En de fruitmand is een afleiding van de hoorn de 

overvloeds. 

D. Vruchten (vooral appels): niet exclusief  voor deze godin, in een schaal op schoot, 

een mand aan haar voeten, zijkanten van altaren en bovenop dienen als een offertafel. 

Typerend voor Moedergodinnen, symbool van vruchtbaarheid. .[3] Appels verwijzen in de 

Europese mythologie meermalen naar anderwereldse oorden zoals het appelland Avalon en de 

tuin van Hesperia. des overvloeds.200 

E. Cornucopia, een symbool van vruchtbaarheid: op de zijkant van een aantal altaren, 

maar ook weleens in de linkerhand. Soms, afhankelijk van de gever, heeft ze een stok in haar 

hand of  een scheepsroer of  aan de rechterzijde of  op een zijkant van een altaar. Het roer is 

soms gecombineerd met een globe, samen de symbolen van Fortuna. Soms met de voet op 

een schip, wijst erop dat zij gezien werd als de beschermgodin van de scheepvaart. 

F. Gedrapeerde doek aan de achterzijde van een altaar. Functie onbekend, maar geen 

toeval. 

G.  Bloemslingers of  bomen aan de omlijsting en zijwanden van het altaartje, die als 

het ware een tempel in miniatuur voorstelt. 

  
Haar kleding is zeer specifiek en bestaat uit drie onderdelen: 

 
           G. Lang tot de voeten reikend gewaad. 

           H. Kortere mantel over haar jurk heen. 

            I. Een pelerientje. Dit is uniek, er is niet één andere godheid die dit kledingstuk            

                                                      
 197 Robigalia was een feest ter ere van Robigus dat op 25 april in Rome gevierd werd. Er werd een 
processie door Rome gehouden en men offerde een schaap en een teef. Het ging bij dit laatste 
waarschijnlijk om homeopathische magie, die in verband stond met het ondergaan van de Siriusster of  
ook wel Hondster genoemd. Men meende waarschijnlijk dat de graanroest (robigo) die Robigus over het 
graan kon brengen tezamen met de Hondster (vandaar het offeren van een teef) verdween; 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Robigalia, dd. 6-09-2018. 

  198 Van Haelst, Sven & Carolien Van Hecke. "Nehalennia: Duiken naar een verdronken 
Scheldetempel". Ex Situ (July - August - September 2015, Nr. 8). Gent: Forum Vlaamse Archeologie 
vzw: pp31-35. 

  199 ALBINOVANUS PEDO, geciteerd door Seneca in Suasoriae (i. 15), vergelijkt de woede van de 
zee tijdens de storm die Germanicus in de Noordzee trof  (16 na Chr) met die van "de honden van de 
zee".https://nl.wikipedia.org/wiki/Nehalennia_(godin); dd.5-05-2017 

  200 Appels zijn niet uniek voor Nehalennia maar "komen bij allerlei andere godheden voor, speciaal 
bij de Moedergodinnen". Stuart, P., (2003): p. 91; zie nt 151. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nehalennia_(godin)#cite_note-3
https://nl.wikipedia.org/wiki/Homeopathie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Magie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Robigalia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nehalennia_(godin


 

 

69 

draagt. Men concludeert dat het dan ook in het land van Nehalennia zelf  werd gedragen door 

vrouwen.201 

 

 

Afb 70.  Een zeer vrij exemplaar van de Nehalennia-altaar, daterend uit 120-250 na   
 Christus, kalksteen,  59 cm hoog gevonden op Colijnplaat in Zeeland. 

 

Zijn er overeenkomsten te vinden tussen de Nehalennia van de Romeinse votiefbeeldjes en de 

vrouw op de Panhuyzen-gietmaal? De meest opvallende overeenkomsten zijn een hond, een 

voorwerp in haar hand en een boom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 71. De rode letters markeren details overeenkomstig met die van Nehalennia zijn. 

 

  Een hond kan hier duiden op een vrouw verbonden met de oude moeder-

godincultus. Een symbool die deze figuur in haar hand houdt doet sterk aan een vrouwelijk 

                                                      
 201 Ibid. 
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geslachtsdeel denken, ook symbool van vruchtbaarheid. Hoewel gekleed volgens de mode uit 

ongeveer 1470, draagt zij ook een soort ronde kraag die haar schouders bedekt. Een 

belangrijk element hier is een boom waarin de vulvas en fallussen groeien. Hoewel op het 

eerste gezicht bij Nehalennia-beeldjes de bomen ontbreken, zijn ze vaak op de zijwanden 

afgebeeld.  

 

 

Afb. 72. Op de fragmenten van een zijkant van zo’n altaartje is duidelijk een boom te 
zien.202 

 
In de achtergrond van de maal zijn een soort stralen te zien. Technisch gezien zouden dat 

ontluchtingskanaaltjes moeten zijn, maar hier reiken ze niet tot aan de afbeelding, mogelijk is 

de functie decoratief.  Deze afbeelding kan volgens mij de chtonische godin Nehalennia 

representeren203 en de seksuele-speldjes met de oude vruchtbaarheidscultus verbinden. 

  Er resteert nog een vraag: bij welke gelegenheid of festiviteit zouden de seksuele, 

en met name de vulva-speldjes, zijn gebruikt? Er zijn een aantal mogelijkheden.   

 

6.6 Pre-christelijke vruchtbaarheidsfeesten in Zeeland 

 

  Zeeland en met name Walcheren ging dus van hand tot hand. Van Menapiers tot 

de Romeinen, van Franken tot de Deense piraten die hun eigen geloof  en religieuze 

praktijken hebben meegenomen  en het resulteerde in wat bekend staat als de 

                                                      
 202 http://www.rmo.nl/collectie/zoeken?object=i+1974%2f9.122 

 203 De meeste chtonische godinnen worden afgebeeld met een hondje aan de voeten en een 
 vruchtbaarheidsymbool in de hand (meestal een appel, maar niet altijd). IC. 



 

 

71 

Noordzeecultuur. Welke goden en gebruiken lagen mogelijk achter het gebruik van de 

genitale- en vooral de vulvaspeldjes? Uit het onderzoek is gebleken dat de speldjes meest 

waarschijnlijk zijn verbonden met vruchtbaarheid en water. Het Germaanse en Frankisch-

Keltische geloof  kende een sterke vruchtbaarheidscultus.  

  De meeste kennis over heidense mythologie en gebruiken komt uit de 

volkslegendes204 en uit de documenten waarin de clerus de inheemse rituelen en tradities 

registreerde. Deze documenten zijn te vinden in de lokale en de kerkelijke archieven in veel 

delen van Noordwest-Europa. Een belangrijke keltische vruchtbaarheids godin was tevens 

de oude godin Brigit in Ierland die later de christelijke Heilige Brigitta wordt. Op 1 februari 

werd haar festival gehouden waarop spinnen en soms ook ploegen en smeden verboden 

was.. De godin zou op de vooravond van haar festival rondtrekken op het platteland en er 

moest een beboterd brood of  een gerecht met pap voor haar op de vensterbank worden 

achtergelaten. In Frankisch Gaul was een godin bekend die op de vlucht was; zij kon het 

graan laten ontkiemen en wonderbaarlijk snel laten groeien. Dit werd later gesyncretiseerd 

tot verschillende vrouwelijke christelijke heiligen, maar vooral de Maagd Maria op de vlucht. 

 De Germannen kenden Freya en Idunn, beide godinnen van vernieuwing en de 

vruchtbaarheid. Het is duidelijk dat door de volkstradities en legendes een aanzienlijke 

hoeveelheid materiaal wordt bewaard maar de archeologie biedt ook enkele hints. In 

Scandinavië bijvoorbeeld zijn gouden ringen en verschillende vrouwenornamenten gevonden 

op offerplaatsen die nog vóór de Vikingtijd in gebruik waren. Er is veel onderzoekverricht  

naar de offers voor de goden, zoals zwaarden die in de meren of  moerassen werden 

geworpen. aar er is weinig bekend over de offers aan de godinnen zoals kaas of  brood. die 

nauwelijks sporen achterlaten.  

  Er kan nog veel meer onderzoek worden gedaan naar inheemse tradities uit de 

Romeinse en pre-Romeinse tijd. De toevallig gevonden of  opgegraven voorwerpen tonen al 

snel de complexiteit van de lokale verering van individuele Keltische (meer dan 1200 namen) 

en Germaanse goden. Daarbij wordt, door de verwarrende praktijk om aan één godin 

verschillende namen te geven, vaak aangenomen dat dit afzonderlijke godheden zijn. Het 

lijkt ook dat godinnen vaak lokaal werden aanbeden en niet in gevestigde openbare rituelen, 

zoals bij Thor of  Odin. Deze lokale godinnen hebben zich in Christendom onder de 

vrouwelijke heiligen verschuild. Het proces van vervanging van heidense rituelen en goden 

door de gecentraliseerde christelijke kerk moet voor velen pijnlijk zijn geweest. Er is relatief  

                                                      
 204 Davidson, Hilda Ellis, The lost beliefs of  Northern-Europe, 116, 
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=download&did=62018&kod=ARL100252, 
dd.20-07-2018. 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=download&did=62018&kod=ARL100252
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weinig bekend over deze revolutie. Een reden voor deze beperkte kennis is ongetwijfeld het 

feit dat de meeste verslagen en kronieken meestal door monniken zijn geschreven. Een 

fragmen uit Alcuin’s leven van Willibrord illustreert aardig de algemene strekking: 

“Thus, when the venerable man, according to his custom, was on one of  his 
missionary journeys he came to a village called Walichrum, [Walichrum, where during the 
Roman occupation the goddess Nehelamia, protectress of  navigation, had been 
worshipped. A later tradition at Echternach placed the scene of  this story at Westcapelle 
and said that traces of  Willibrord's blood could still be discovered. At this place a votive 
stone of  Hercules Magusanus has been found] where an idol of  the ancient superstition 
remained. When […] the man of  God, moved by zeal, smashed it to pieces before the 
eyes of  the custodian, the latter, seething with anger, in a sudden fit of  passion struck the 
priest of  Christ on the head with a sword, as if  to avenge the insult paid to his god. But, 
as God was protecting His servant, the murderous blow did him no harm. On seeing this, 
Willibrord's companions rushed forward to kill the wicked man for his audaciy. The man 
of  God goodnaturedly delivered the culprit from their hands and allowed him to go free. 
The same day, however, he was seized and possessed by the devil and three days later he 
ended his wretched life in rnisery.”( Medieval Sourcebook: Alucin (735-804): The Life of  
Willibrord, c.796; transcript205) 
 
De “bewaker” is dus, in de interpretatie van Alcuin als straf, in onze modern begrip uit 

onmacht en verdriet, gek geworden.  

Wat betreft de vruchtbaarheidsriten, gewoonlijk geassocieerd met vrouwelijke godheden 

waren Christelijke schrijvers geneigd ze te veroordelen en/of  te verzwijgen. Een andere 

geloof  naast het christendom werd niet getolereerd en in de zesde eeuw gaf  paus Gregorius 

de instructies om de heidense tempels en de feest- en weekdagen in het christendom 

te integreren.206 

  Op het platteland resulteerde het in een samensmelting van de officiele en 

officieuze religie waar elementen van beide zijn te herkennen, een syncretisme of  in wat in 

de Slavische studies als  duale geloof  207 is bekend: de twee geloven naast elkaar, met het risico, 

dat de sterkere, in dit geval het Christendom, de andere zou doen verdwijnen. De heiligen 

vervangen de landgeesten en de engelen de huisgeesten, maar de oude, traditionele manier 

                                                      
 205 https://sourcebooks.fordham.edu/basis/Alcuin-willbrord.asp, geraadpleegd 18-12-2018. 

 206 Pelikan, J. The Emergence of  the Catholic Tradition 1(100-600), (University of  Chicago Press, 1971), 
66. 
 207Duale geloof – is eigenlijk een concept in Russische studies (Dvoeverie), maar ik vind bruikbaar om 
de situatie in de laat middeleeuws Zeeuwse dorp te begrijpen. Het de rode draad is “in twee 
gedachten zijn”; niet in staat zijn om de ware aard van iets te bepalen of  ermee in te stemmen. Sinds 
de jaren 1860 hebben historici het gebruikt om het bewuste of  onbewuste behoud van heidense 
overtuigingen en/of  rituelen door christelijke gemeenschappen te beschrijven (over het algemeen als 
een syncretisch geloof  met christelijke en heidense elementen;  dvoeverie  betekent ook 'dubbelzinnig' 
of  'schijnheilig', en kan betrekking hebben op een onvermogen of  onwil om zich bij het enige ware 
en orthodoxe geloof  aan te sluiten. Lutheranen en degenen die verbroederden met rooms-
katholieken, in plaats van halfvervormde heidenen, waren het doelwit van dit pejoratieve epitheton in 
Rusland. (I.C.) 

https://sourcebooks.fordham.edu/basis/Alcuin-willbrord.asp
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van verering blijft bestaan. In het syncretisme kan Christus bijvoorbeeld met verschillende 

topos zijn verbonden: het kind dat uit een wereld van de goden komt om zijn volk te redden, 

of  een oppermachtige krijger die na zijn dood door de hele natuurlijke wereld wordt 

betreurd maar, net als de zonnegod en de natuur, wordt herboren. En zo kunnen talloze 

lokale vrouwelijke godheden zich schuilen in maagd Maria. In Zeeland, volgens data uit het 

Meertens Instituut, zijn verschillende Onze Lieve Vrouwen-cultussen en kapelletjes bekend, 

maar de middeleeuwse Onze Lieve Vrouw op Zee komt volgens mij dichtsbij Nehalennia. 

Zij is vereerd in een klein gehucht in de duinen op het eiland Schouwen, overigens ook een 

schuilplaats van de Scaldingi, de Scheldevikingen. In de 17e eeuw waren de overblijfselen van 

Onze Lieve Vrouw op Zee waarschijnlijk nog te zien. In de schaarse literatuur over deze 

heilige wordt vermeld dat het gehucht in 1530 en 1532 door overstromingen ten onder zou 

zijn gegaan.208  

  Volgens W. Piron, en ik ben met hem eens, zijn alle in deze scriptie genoemde 

theorieën van toepassing op sommige insignes maar niet op allemaal. Ze bevatten teveel 

variatie aan afbeeldingen, waardoor ze verschillende overlappende functies gehad moeten 

hebben. Ze zouden bijvoorbeeld onder de dorpelingen kunnen zijn uitgedeeld met een 

indirecte moraliserende of  vermanende boodschap, zoiets als het planten van een meiboom 

of  een stinkende struik bij het huis van huwbare meisjes of  een roe van Sinterklaas. Dat zou 

de taak zijn van de zedenmasters, leden van de schutterijen of  de dorpsouderen. Hun invloed 

is niet te onderschatten, het gebruik is tot ver in de 19e eeuw op het plattenland 

voortgezet.209 Er is een interessant fragment uit de kronieken van Thietmar van 

Mersenburg210 hoe het overspel werd gestraft op Rugen, een van de Oostzee eilanden. Bij de 

overspelige vrouw wordt haar vulva afgesneden om haar op deze verschrikkelijke manier te 

straffen en vervolgens, hier durft Thiemar bijna niet over te schrijven, werd dit schandelijke 

stukje boven de huisdeur geplaatst, voor iedereen te zien, als waarschuwing voor de 

toekomst. De bedoeling hiervan was dat de hele gemeenschap zich zou  schamen als een 

schandelijk stuk van het lichaam in het openbaar werd opgehangen. De overspelige man was 

net zo hard gestraft: "hij wordt naar de marktbrug geleid en eraan vastgemaakt met een 

spijker door het scrotum. Vervolgens wordt er een scherp mes naast gehouden en wordt hij 

voor de moeilijke keuze gesteld: daar te sterven of  om scrotum en de testikels af  te snijden." 

                                                      
 208 https://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/183 
 209 Braekman W.L., Spel en kwel in vroeger tijd,  
      210 Thietmar van Merseburg (ook "Dietmar" of  "Dithmar") 975-1018 was bisschop van 

het bisdom Merseburg. Zijn geschriften zijn een belangrijke historische bron voor de Ottoonse tijd. 
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Het blijft een gissing, maar het zou goed kunnen dat de genitale speldjes een vage 

reminiscentie van deze verschrikkelijke gewoonte zijn, meengenomen door een stam dat zich 

op een Zeeuwse eiland als gevolg van de vele volksverschuivingen had gevestigd. Na verloop 

van tijd zou alleen het door humor ontkrachte symbool zijn overgebleven.  

  Er is nog een andere context waarin seksuele speldjes kunnen worden geplaatst. 

Voor een gelovige is een devotioneel beeldje een aardse vertegenwoordiging van een 

godheid. Het bezitten en het kunnen aanraken, kon leiden tot betere resultaten van de 

gebeden en de evocaties. Misschien dat de seksuele insignes ook tot betere resultaten van 

andere soorten evocaties moesten leiden? Zo kan het zijn, dat de religieuze en seksuele 

insignes niet alleen materiaal-technisch op elkaar lijken. 

  Wat nog overblijft is de vraag wanneer de speldjes gebruikt kunnen zijn. 

Aangenomen, dat de bewoners van de Scheldemond Frankische en Germaanse oorsprong 

hadden en de enige bekende godin van de eilanden een locale godin Nehalennia was, die ook 

door de Romeinen werd vereerd, is het logisch om een periode te vinden die voor alle drie 

culturen belangrijk was. De Romeinse, Keltische en Germaanse tradities liepen dwars door 

elkaar en leefden in vrede naast elkaar in Gallia Belgica en later Zeeland.  

  Veel historische heidense en polytheïstische tradities vierden verschillende 

equinoxen, zonnewendes en de speciale dagen ongeveer halverwege daar tussenin vanwege 

hun seizoensgebonden en agrarische betekenis. Over het algemeen vierden Europese 

culturele gemeenschappen vier belangrijke vieringen per jaar, soms met kleinere, lokale 

festivals ertussen. Te beginnen met de Kelten. Op 31 oktober werd Samhein (uitspraak 

ˈsˠaunʲ/, /ˈsavɯɲ/, saunj), het begin van het Keltische jaar. Het is een van de “kwartjaar” 

festivals. Men vierde de overgang van de herfst naar de winter. Een belangrijk element van 

de viering was het vreugdevuur. Voor de Kelten begon alles in de duisternis. De Kelten lieten 

hun dagen beginnen na zonsondergang, niet zoals wij bij de dageraad. De winter was tevens 

het begin van een nieuw jaar. Volgens de diverse mythen kwamen in deze nacht de werelden 

van de goden en van het materiële bestaan het dichtst bij elkaar, zodat een overgang tussen 

beide mogelijk was. Het Samhein houdt verband met de seizoenswissel en de cyclus van het 

leven. Tijdens deze periode werd de aarde geacht zich voor te bereiden op een nieuw begin. 

Daarom was het een geschikte gelegenheid om terug te blikken op het verleden, oude dingen 

los te laten en voorbereidingen te treffen voor de toekomst. Het was ook tijd van de 

opzettelijke misleiding, zoiets als de Romeinse Saturnaliën, vergelijkbaar met Carnaval, de tijd 

van de omgekeerde wereld, maar ook van een nieuw begin. 

  Een tweede mogelijkheid is Imbolc (of  Oimelc),  gevierd op 31 januari tot 3 
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februari,  ook een kwartjaar feest, het begin van het einde van de winter. Imbolc wordt 

traditioneel gevierd vanaf  de vooravond (Eng. eve) van 1 februari en was gewijd aan de 

lichtgodin Brigit. Vrouwen vierden dat de oud geworden godin weer een maagd was 

geworden. De afbeeldingen van de godin werden ritueel gewassen of  in het water gegooid. 

Imbolc is een van de vier belangrijke festivals van de voorchristelijke Keltische kalender die 

worden geassocieerd met de vruchtbaarheid van de aarde. Het werd later opgenomen in het 

Ierse christendom als Saint Brigid's Day met als hoogtepunt het rooms-katholieke Maria 

Lichtmis op 2 februari. Het valt tussen het wintersolstitium en de lenteequinox. De naam 

Imbolc komt wellicht van het Ierse i mbolg, "in de buik". De b wordt dus niet uitgesproken 

en de klemtoon ligt op de tweede lettergreep. Deze naam refereert aan de drachtigheid van 

de ooien. Het is tegelijk een Keltische term voor lente.  Een andere verklaring is het Oud-

Engelse Oimelc, "ooimelk". Dit is waarschijnlijk volksetymologie.  Een oud volksgebruik, dat 

zowel in heidense als christelijke kringen voortleeft, is dat van Brigid's bed. De jonge meisjes 

maken een graanpop (de Brigid) die ze met kraaltjes en strikjes versieren en de gehuwde 

vrouwen maken een bruidsbed om 'Brigid' in te leggen. Op Saint Brigid's Eve (31 januari) 

komen de jonge ongehuwde vrouwen samen in het huis en blijven er de hele nacht waken 

rond de korenpop. Later krijgen ze bezoek van alle jongemannen (ongehuwde mannen) van 

het dorp die hen en de korenpop eren en respect komen betonen. Ondertussen blijven de 

oudere vrouwen van de gemeente thuis en voeren daar andere ceremonies uit. Alvorens naar 

bed te gaan dooft ieder gezin de haard met water en veegt de as glad. 's Morgens wordt dan 

gekeken naar een merkteken in de as als aanwijzing dat Brigid is langsgekomen. De dag 

daarop wordt het Bruidsbed van huis tot huis gedragen, waar het met grote eer wordt 

ontvangen. Aangezien Brigid, als lichtbrengster, de levenskracht weergeeft die de mensen 

van het winters dieptepunt weer naar de lente voert, is haar aanwezigheid zeer belangrijk in 

deze tijd van het jaar. Mensen bekloppen haar beeltenis vaak ook met een asroede wat 

mogelijk een overblijfsel is van veronderstelde vruchtbaarheidsrituelen uit vroeger tijden.211   

  In de Germaanse mythologie lijkt een vergelijkbare godin Iðunn. Ook zij wordt 

verbeeldt met appels, althans fruit dat op appels lijkt. En ook zij is een godin van de lente, de 

vernieuwing en verjonging. In de Noordse mythologie is zij de bewaarster van de appels der 

jeugd, die goden de eeuwige jeugd gaven.  De naam Iðunn is Oudnoords en betekent "de 

verjongende". De uitspraak is ongeveer [ˈiðunː]?. Helaas is haar exacte feestdag niet te 

                                                      
 211 Nora Chadwick, The Celts (Penguin, 1970), 181. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationaal_Fonetisch_Alfabet
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achterhalen, maar het equivalent van Keltische Imbolc, het einde van de winter zou eventueel 

aan haar gekoppeld kunnen worden.  

Wij weten inmiddels dat de Zeeuwse eilanden waren bevolkt door de Friezen en later 

kwamen daar Deense piraten bij.  Om een bepaalde festival of  een godheid te specificeren is 

moeilijk. De religie van pre-christelijke Scandinavia was een volksreligie zonder een 

gecentraliseerde priesterlijke structuur, of  een enkel, geformaliseerd 'stel' van rituelen, een 

conglomeraat van verwante gebruiken en overtuigingen. Deze kunnen worden geërfd of  

ontleend. Er zijn aanwijzingen voor de praktijk van het Noordse ritueel buiten Scandinavië, 

zoals in de  Noordzeecultuur.  Er was een duidelijk onderscheid tussen privé en publiek 

geloof, en de rituelen waren dus gebonden aan het huishouden en het individu of  aan de 

bredere structuren van de samenleving. Het is niet zeker in welke mate de mythen bekend uit 

Edda overeenkomen met het religieus geloof  van Scandinaviërs in de prechristelijke tijden, 

en hoe ze werden itgeoefend. De Scandinaviërs hebben geen schriftelijke bronnen 

achtergelaten over hun religieuze praktijk, en christelijke teksten over het onderwerp worden 

gekenmerkt door misverstanden en negatieve vooroordelen, aangezien vroege christenen de 

Noordse overtuigingen beschouwden als bijgeloof  en duivelsaanbidding, zoals mogelijk 

eerder geciteerde deel van de kroniek van Thietmar van Mersenburg.   

De verering van vrouwelijke krachten heeft waarschijnlijk een grotere rol gespeeld dan de 

middeleeuwse bronnen aangeven, omdat die teksten door mannen zijn geschreven en minder 

aandacht besteden aan religieuze praktijken in de vrouwelijke sfeer. Vruchtbaarheid en 

waarzeggerituelen waaraan vrouwen konden deelnemen of  die ze konden leiden, hebben 

ook het langs het Christendom overleeft. 

  De Romeinen vierden in de periode 21 december- 21 maart een aantal feesten. 

Belangrijk was het feest van de saturnaliën dat veel overeenkomsten met het hedendaagse 

carnaval vertoont. De slaven hadden tijdens dit feest veel meer vrijheid en mochten zelfs hun 

meesters voor gek zetten. Er waren verder ook drink- en eetgelagen, vermommingen en 

optochten door de straten. Dat is de tijd van het lichaam, in deze omgekeerde wereld is niet 

de geest, maar het lichaam de koning. 212  

En er is natuurlijk het christelijke Carnaval. Ondanks dat de benaming christelijk is, is 

carnaval van oorsprong een gekerstend heidens volksfeest. Het valt binnen de christelijke 

traditie op de zondag, maandag en dinsdag direct voorafgaand aan de vastentijd van 40 

dagen. Carnaval is bij uitstek het feest van zotheid, spot en uitbundigheid. 

                                                      
 212 Le Goff, 64 (citaat Emmanuel Ladurie: ‘het verterende lichaam is koning’. 
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  Ik ben ervan overtuigd, dat het gebruik van genitale speldjes verband houdt met 

een oude, hoogst waarschijnlijk Germaanse gebruiken. De vulva speldjes, zo uniek 

uitsluitend in de Scheldemond gevonden, kunnen wortels hebben in een door de Deense 

piraten geimporteerd locaal gebruik.  Meest waarschijnlijk werd het gebruikt tijdens het 

“lent” festival in februari, het einde van de winter.  In deze periode verenigen zich de 

religieuze praktijken van alle historische bewoners van de Zeeuwse eilanden. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 



 

 

78 

 

Conclusie 

 

  De hamvraag voor deze scriptie is: wat kan een reden zijn dat de loodtinnen 

seksuele speldjes in de vorm van een vulva, uitsluitend in de Scheldemond zijn gevonden. 

Het antwoord is onlosmakkelijk verbonden met de geschiedenis van Zeeland, met name van 

Walcheren.  

  De productie van de loodtinnen insignes en sieraden was gigantisch in West-

Europa, maar er zijn slechts 310 seksuele speldjes, waarvan maar 28 vulva’s en bijna 

uitsluitend in Zeeland en Vlaanderen gevonden. De hypothesen over de functie van de vulva 

speldjes variëren, maar de meeste onderzoekers zijn het met de apotropeische en magisch-

sociale functie eens. De middeleeuwse iconografie en de taal van symboliek is niet eenduidig. 

Zo kan een vulva op stelten of  verkleed als pelgrim een magisch bescherm- of  

vruchtbaarheidssymbool zijn, een satire op seks op de pelgrimage (pelgrim-lover) en een 

grove grap in één. Humor is belangrijk onderdeel van de bescherming tegen het kwaad, zoals 

Malcolm Jones terecht stelt.213 Jones zoekt voor de scabreuze speldjes een verband met 

anasyrma, het weren van het kwaad door het ontbloten van de geslachtsdelen. Johan H. 

Winkelman  voegt er nog een sociaal-maatschappelijke functie aan toe, ze zouden een soort 

masker zijn, zoiets als een vermomming tijdens het carnaval en tegelijk een soort sociaal 

medium214,  een Facebook van de Middeleeuwen. Ook kan een vulvaspeldje een legitiem, al 

dan niet spottend, religieus verband hebben, zoals een vulva met vleugels en een kroon de 

populaire christelijke symboliek kan bespotten. In een ander voorbeeld lijkt de op twee 

verdiepingen uitgebeelde bordeelscène verdacht veel op de insignes met hostie-ontvangenis. 

Naar mijn mening zijn deze humoristische objecten niet religieus, maar het lijkt mij heel 

redelijk om ze te plaatsten in een grensgebied tussen de seculiere- en de populaire 

godsdienst. Seksuele afbeeldingen waren niet zeldzaam in de late Middeleeuwen, ze waren 

aanwezig op de manuscriptenmarges en de drinkglazen en gebruiksvoorwerpen. Een 

pelgrim-insigne werd ook niet altijd als bonafide religieus object bekeken en er zijn veel 

parallellen tussen pelgrim- en erotische insignes, ondanks hun ogenschijnlijke 

onverenigbaarheid.  

In tegenstelling tot de religieuze kinsignes die zelf  verklarend zijn, kunnen de seksuele 

insignes meerdere betekenissen hebben. Gerhard Wolf  is van mening dat de seksueleprofane 

                                                      
 213 Jones, Secret Middle Ages, p. 273. 
 214 HP2, Winkelman, 185. 
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insignes een manier van communicatie kunnen zijn, een soort sociale media van de 

middeleeuwen. 

  Volgens W. Piron, en ik benhet  met hem eens, zijn de voorgestelde theorieën van 

toepassing op sommige van de seksuele speldjes, maar niet op allemaal Ze bevatten teveel 

iconografische variatie, waardoor ze verschillende overlappende functies gehad moeten 

hebben. Ze zouden bijvoorbeeld een indirecte vemanende oodschaap kunnen dienen, de 

taak van de zedenmasters zoals leden van de schutterijen of  de dorpsoudsten. 

  Er is nog een andere context waarin seksuele speldjes kunnen worden geplaatst. 

Voor een gelovige is een devotioneel beeldje een aardse vertegenwoordiging van een 

godheid. De fysieke nabijheid en het contac met een godheid kon tot betere resultaten van 

de gebeden en de evocaties leiden. Misschien dat de seksuele insignes ook betere resultaten 

van andere soorten evocaties moesten verzorgen? Zo kan het zijn, dat de religieuze en 

seksuele insignes niet alleen materiaal-technisch op elkaar lijken.  

  Over het gebruik van de genitale speldjes bestaan diverse hypotheses. Mackenzie-

Gimpel verbindt de apotropeische functie met de uitbraak van de pest in 1348. Dat is 

mogelijk, maar het feit dat de insignes voornamelijk in de Scheldemond zijn gevonden duidt 

eerder op een lokale traditie. Voor deze scriptie heb ik mij gebogen over het feit, dat er 

slechts een plek is waar het leeuwendeel van de vulvaspeldjes gevonden is: de Scheldemond. 

Ik heb onderzocht of  ze mogelijk met een locale,  inheemse religieuze traditie verbonden 

kunne zijn en zo ja, met welke.  

   Geen enkel religieus systeem kan in een vacuüm bestaan. Het groeit en 

ontwikkelt zich en is onderhevig aan invloeden van buitenaf. Geloofsbetuigingen en 

praktijken passen zich aan aan veranderingen, terwijl ze ook onderworpen zijn aan bepaalde 

universele wetten, zoals natuurlijke cycli en de seizoenen. De historici proberen constant de 

lijn te ontdekken die de verschillende religies verbindt met het verleden, met elkaar en met 

het heden. Ik twijfel er niet dat de seksuele speldjes uit Zeeland en Vlaanderen met de 

specifieke geschiedenis van dit gebied zijn verbonden. De invloed van de Grieks-Romeinse 

falluscultus in deze streken ia sterk geweest. Naast het vaste pantheon van goden kenden en 

vierden de Romeinen novensides, de godheden, die locaal erden geïntroduceerd als antwoord 

op een specifieke crisis of  een gevoelde noodzaak. Daarnaast waren er veel gespecialiseerde 

goden, die verband hielden met belangrijke activiteiten, zoals het oogsten. Zulke goden 

kunnen ondergebracht worden onder de term hulpgoden  die opdrachten van de  

hogere goden uitvoerden. In Zeeland vereerden Romeinen de locale godin Nehalennia, die 

de reizigers en zeelui moest beschermen bij de overtocht naar England. Zij lijk tot de categorie 



 

 

80 

novensides te behoren. In het uit 2013 daterend etymologisch onderzoek wijst de oorsprong van 

haar naam in de richting van de Keltische traditie. De Panhuyzen gietmal kan volgens mijn 

onderzoek een visueel verband vormen tussen de Zeeuwse Nehalennia zoals wij haar van de 

Romeinse votiefbeeldje kennen en de middeleeuwse genitalespeldjes. Weliswaar is Nehalennia 

nooit in de seksuele context verbeeld, maar het is een inheemse godin, die lang voor de komst 

van de Romeinen werd vereerd. Het is onbekend hoe en in welk verband was zij 

oorspronkelijk verbeeld. Echter, in elke religieuze traditie, in het pantheon van de natuur-en 

seizoengoden is een sterke vrouwelijke godheid aanwezig, verbonden met de aarde, 

vruchtbaarheid en dood.  Aan de attributen en symbolen van Nehalennia op de romeinse 

beeldjes kan zonder veel ombuigingen een seksuele betekenis worden gegeven. Een boom met 

de groeiende geslachtsdelen-vruchten, geoogste vulva-appel-vrucht in de hand, een hond die 

de onderwereld symboliseert, de dood en… hoe zeggen de Fransen het, la petite mort?  

  De speldjes zijn meestal in het water gevonden, niet bij de huisvuil. Het kan op 

een een rituele offerfunctie wijzen. Deze theorie dat de speldjes opzettelijk in water zijn 

geworpen is onlangs, in 2014, door Jennifer Lee onder de loep genomen. Ze suggereert dat 

het waarschijnlijker is dat ze worden vermengd met andere voorwerpen die in het water 

belanden, of  dat ze simpelweg door mensen worden weggegooid aan het einde van de 

pilgrimage. Zij wijst er ook op dat de condities in water gunstiger zijn voor het behouden van 

lood dan in de lucht of  aarde. Ik ben het hier niet mee eens. In de eerste plaats ondanks 

materiaal-technische gelijkenis, het niet bekend is of  de speldjes door de pelgrims zijn 

gebruikt. Bovendien zou het waarschjinlijker zijn dat de overbodige speldjes zouden zijn 

omgesmolten inplaats van weggegooid.  

  Zoals bij alle gemengde culturele tradities met verloop van tijd ontstaat er een 

syncretisch proces en in de kern van het nieuwe wordt een deel van het oude verscholen. En 

zo leven  oude vruchtbaarheidsrites van de lente, de midzomer- en de midwinter voort in het 

Christelijke Carnaval, Pasen, Sint Jans Dag en Kerst. Ook Maria Lichtmis gevierd op 1 

februari, de eerste tekens van de lente, de Imbolc., ook wel Ooimelc gernoemd, werd 

traditioneel in verband gebracht met de zoogtijd van de ooien die spoedig zouden gaan 

lammeren. Dit kon in de praktijk twee weken voor of na het begin van februari gebeuren.  

   In februari wordt het retour van de zon en begin van de vruchtbare periode in alle 

Weste-Europeses religieuze tradities gevierd: de Keltische Imbolc, gewijd aan godin Brigid, de 

Bruid; de Germaanse dag van Idunn, de solaire godin van de vernieuwing; de Romeinse 

vruchtbaarheidsrites, in de stad Rome bekend als Lupercalia , in de provintie waarschijnlijk 

verbonden met het locaal volksgeloof  en, last but not least, het Christelijke Carnaval. Al deze 
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feesten vieren de vernieuwing van de aarde, de herwonnen jeugd en de vruchtbaarheid. Bij 

vruchtbaarheid festivals werden  de seksuele speldjes het meest waarschijnlijk gebruikt. Met 

Carnaval lijken alle mogelijke betekenissen samen te vallen:  zowel de magische als satirische 

en, humoristische. Door het ontbreken van primaire bronnen blijft het hypothothetisch, maar 

ik acht het zeer waarschijnlijk.  
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34. Boom met een gevleugelde fallus in de top en een vulva op een van de taken, K 10301, 
2,8 x 1,8. 

35. Boom waaraan fallussen groeien, bovenin copulerend paartje met opschrift A:O:V:D, K 
17023, 5,8 x 5,2. 

36. Vrouw met vulva in haar linkerhand en hond links van haar, gevleugelde fallusdier rechts 
in een boom, stam omwonden met tekstband A TE QI CE ET TE PRO, K 13738, 4,8 x 
4,3. 

37. De fallusboom (l'Albero della Fecondita) bij de Fonte dell'Abondanza in Massa Marittima in 
Toscane (Italië), Pinterest. 

http://libwww.syr.edu/digital/collections/m/MedievalManuscripts/ms07/104v.jpg
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38. Fallusboom met twee nonnen die fallussen verzamelen en in de plooien van hun gewaad 
stoppen. Roman de la Rose, tweede helft van de 14e eeuw, manuscript op velum. 
Bibliothèque Nationale de Paris. 

39. Muurschildering (fragment) van kasteel Moos-Schulthaus in Appiano, Alto Adige, Italië 

40. Lichtenberg-fresco Wunderbaum (Wonderboom), rond 1400 © Tiroler  Landesmuseum 
Ferdinandeum, Innsbruck, Oostenrijk. 

41. Duitse inkttekening (laatmiddeleeuws) momenteel in Istambul. 

42. Houtsnede op de bruidskist, Franziskanermuseum te Villingen-Schwenningen 

43. Processie van drie fallusfiguren die een gekroonde vulva op een baar dragen, K 00652, 5,6 
x 4,5. 

44. Schip met schipper en vier fallussen, waarvan één gevleugeld, ook fallus in top van mast, 
K 00643, 2,6 x 2,7. 

45. Fallusfiguur en vulvfiguur beklimmen een ladder, K 06932, 3,1 x 1,3. 

46. Vulva beklimt ladder naar fallus die bovenaan staat, K 06931, 4,6 x 1,9. 

47. a/b Griekse en Romeinse afbeeldingen op de keramiek; c. tintinabullum, (wikimedia 
commons). 

48. St Greluchon, de crypte van de kerk Notre-Dame de Gargiles en links  St. Foutin, 
internet. 

49. Fallusdier met vrouw op zijn rug die kruiwagen met falussen duwt, K 06921, 6,3 x 6,7. 

50. Gekroond en gevleugeld fallusdier met broek en bel, 3,2 x 3,5. 

51. Vrouw met banderol zittend op de rug van fallusdier, opschrift DIE: TERE: PAE: NIS, 
K 17043, 4,3 x 5,3. 

52. Bebaarde man met hoofddeksel houdt zijn hoofd tussen zijn opgetrokken benen, handen 
op zijn billen, K 17031, 2,7 x 3,4. 

53. Man met opgetrokken benen toont geslachtsdelen, K 06905, 2,3 x 2,3. 

54. Sheela-na-gig op een draagsteen van de kerk in Kilpeck, Herfordshire, England; Sheela-
na-gig Project.  

55. Verspreiding van de vulva-insignes, Kunera. 

56. Vulva-speldjes met verschillende attributten: a. Vulvafiguur gekleed als pelgrim met staf, 
rozenkrans en hoed, K 00656, 2,3 x 2,1; b. Vulvafiguur op stelten gekroond met twee 
fallussen, K 00662, 2,9 x 2,1; c. Gekroonde en gevleugelde vulvafiguur met schoentjes 
aan, K 17087, 2,7 x 2,3; d. lopende vulvafiguur, K 17090, 3 x 4,2. 

57. a. Insulaire Sheela-na-gigs, , b. Chateaumeillant en Melle, homo en -heterosexuele 
handeling c. Bijbehorende figuren op de draagstenen, sheela- en seon-na-gig, Weirman& 
Jarman, Images of  Lust, 15 

58. a. Gekroonde vulvafiguur te paard met karwats en kruisboog, K 00656, 3,1 x 2,1; b. 
Gekroonde fallusfiguur met kruisboog te paard, K 06461, 2,8 x 2,5.a. Gekroonde en 
gevleugelde vulvafiguur, K 06920, 2,5 x 2,3; b. Gekroond en gevleugeld fallusdier met bel 
om zijn nek, K 06925, 2,7 x 2,9. 

59. a. Vulvafiguur op stelten met falluskroon op het hoofd, K 00661, 3,7 x 2,2; b. Fallusdier 
met vrouw op zijn rug die kruiwagen met fallussen duwt, K 10617, 6,7 x 7,2. 

60. a. Vulvafiguur met falluskroon zittend op krukje en spinrokken in hand, K 01813, 2,9 x 
2,5; b. Hangende fallus, K 00651, 3,3 x 1,5. 

61. Staand fallus en vulva verkleed als pelgrims, K 06930, 2,1 x 1,8. 

62. a. Binnenkant van dubbele mosselschelp versierd met vulva, K 00667, 4,2 x 1,8; b. Vulva 
in driedimensionale geopende mosselschelp, K 04909, 1,1 x 3,3.  

63. Foto’s verkregen van Dhr. Titus Panhuyzen. 

64. Marianum: https://www.nieuwsblad.be/cnt/bldla_01738646 

65. Zie. 33. 
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66. a. Meester van Karel van Durazzo (Francesco di Michele?) Desco da Parto,  ca. 1400. 
Musée du Louvre, Artnet.com; b. onbekend; c. Book of  Hours (Cistercian), Bleeding 
wound on cloth held by two kneeling angels, Walters Manuscript W.218, fol. 28v | von 
Walters Art Museum Illuminated Manuscripts. 

67. Website van catawiki. 

68. Zie 33. 

69. Website van Rijksmuseum van Oudheden, Leiden, lemma “Nehalennia”. 
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                                Man swimming, falconer; falcon and duck striking. Fr.12400, f.115v 
472, Randall, Images.
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