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loden altaartje gevonden te Harelbeke  

(Stedelijk Museum Kortrijk, Foto: Dieter Jehs) 



 
Hermafrodiet of niet?  

Een nieuwe kritische kijk op het Gallo-Romeinse loden 

altaartje (aedicula) gevonden te Harelbeke 

Tim Clerbaut 

1. Résumé 

Le Broelmuseum de Courtrai possède une large collection de mobilier archéologique illustrant la riche 

histoire de la région. Un de ces objets, enregistré sous le numéro MOS-4376, consiste en une excep-

tionnelle représentation en plomb d’une divinité, retrouvée à Harelbeke. Ce type d’objet est rare pour 

l’époque romaine. Après sa découverte, la pièce n’a été que brièvement publiée en 1979 dans le pre-

mier volume des « Archeologische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen ». Aucune description 

complète n’apparaît dans la publication ; seule une légende nous informe sur la nature de l’objet : 

« Représentation d’un hermaphrodite en plomb ». 

Cette description vague ne fait que susciter des questionnements : s’agit-il vraiment d’un hermaphro-

dite ? Si non, qui est représenté ? Et quelle est la fonction de cet objet? 

Cet article s’articule sur ces différentes questions. Après une recherche minutieuse et une nouvelle res-

titution des différents fragments en plomb, il semble que la représentation puisse être interprétée 

comme un édicule (mobile). En réinterprétant cet objet, nous espérons contribuer à une meilleure con-

naissance de la religion romaine dans la région. 

1. Kort 

In het Broelmuseum te Kortrijk wordt onder het inventarisnummer MOS-4376 een erg opmerkelijke 

vondst bewaard. Het betreft een loden ‘godenvoorstellling’ die tijdens graafwerken in Harelbeke aan 

het licht kwam. Dergelijke vondsten zijn in het Romeinse Rijk eerder zeldzaam, toch kreeg de vondst 

nooit uitgebreid aandacht. Tot op heden dienen nieuwsgierigen zich tevreden te stellen met een 

afbeelding van de vondst in het eerste deel van de Archeologische Monografieën van Zuid-West-

Vlaanderen uit 1979 (ibid. 48). De enige uitleg bij de vondst vinden we terug in de figuurschrift: 

“Loden hermafrodite-voorstelling” en wekt alleen nog maar meer vragen op.  

Wat doet een dergelijke voorstelling in Harelbeke? Gaat het wel degelijk om een hermafrodiet, of 

toch niet? Wat wordt dan wel voorgesteld? En welke functie had dan dit object? 

Op deze en andere vragen biedt het artikel een gefundeerd antwoord. Na het herpuzzelen van de ver-

schillende loden fragmenten kan de vondst als (mobiel) huisaltaartje of aedicula worden bestempeld 

en kan aan de hermafrodiet een andere toewijzing gegeven worden. Zo draagt de hernieuwde studie 

van deze vondst bij tot een beter begrip van de geloofsbeleving te Harelbeke tijdens de Romeinse tijd. 
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2. De vondst van een ‘Hermaphrodite’ te  

Harelbeke: een inleiding 

Dat Harelbeke een rijk archeologisch verleden kent, weten we al sinds de eerste Ro-

meinse sporen aan het licht kwamen op de Collegewijk. Later onderzoek toonde 

dan ook aan dat de sporen zich over een bredere zone uitstrekken en dat het hier 

dan ook om een gecentraliseerde nederzetting gaat (Anoniem 1979). 

Eén van de meest tot de verbeelding sprekende con-

texten uit de Harelbeekse ondergrond is wel de con-

text van de offerkuil of favissa. Bij de ontdekking van 

deze kuil kwamen een veelheid aan votiefoffers, go-

denfiguurtjes en personalia (Plets – De Clercq – Cler-

baut 2012) aan het licht die in de Romeinse tijd aan de 

goden werden toevertrouwd. Een dergelijke kuil moet 

met enige zekerheid tot een heiligdom hebben be-

hoord dat jammer genoeg nooit met zekerheid werd 

gelokaliseerd. De vondsten geven ons alvast wel een 

goed inzicht in het religieuze leven nabij het heiligdom 

of de tempel van de nederzetting.  

Nog meer dan vandaag was de Romeinse wereld ech-

ter doorspekt met geloof, bijgeloof en rituelen die een 

wezenlijk deel uitmaakten van het toenmalige dage-

lijkse leven. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de 

vondsten van de favissa niet de enige zijn die hiermee 

in verband te brengen zijn.  

In een eerste overzichtspublicatie over de vondsten te 

Harelbeke werd zo ook een opvallend loden kleinood 

(Anoniem 1979, 48) opgenomen dat fraai figuratief 

was uitgewerkt. Een duidelijke beschrijving van de 

vondst kregen we echter toen niet, wel een figuur met 

het onderschrift “Loden hermafrodite-voorstelling”. 

Na 36 jaar blijft de vondst vragen oproepen want een gedegen studie van de vondst 

ontbreekt nog steeds. 

Na zijn ontdekking in Harelbeke, en na deel te hebben uitgemaakt van de tentoon-

stellingsopstelling in het toenmalige Broelmuseum, verdween de vondst in een doos 

van het huidige stedelijke museum Kortrijk. Hier wordt de vondst nog steeds be-

waard onder het inventarisnummer MOS-4376. 

In het kader van deze publicatie werd deze vondst letterlijk en figuurlijk uit de scha-

duw gehaald en onderworpen aan een hernieuwde studie. 

Figuur 1: Detail (met gedeeltelijke reconstructie) uit het loden al-

taartje gevonden te Harelbeke.  
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3. Beschrijving van de vondst 

De eigenlijke vondst bestaat uit drie loden fragmenten die decoratief zijn uitgewerkt 

(zie foto p. 27, Fig. 1 en Fig. 5).  

Een eerste loden fragment heeft een algemene U-vorm en is voorzien van drie 

(oorspronkelijk vier) angels. De decoratieve uitwerking toont een kader bestaande 

uit een onversierde ‘bodem’ en twee zijlijsten die uitgewerkt lijken te zijn als een 

dubbele getorseerde zuil die eindigt in een gestileerd kapiteel voorzien van twee 

ronde ‘knoppen’. Centraal op de ‘bodem’ komt een breukvlak waarvan een frag-

ment is afgebroken. 

Een tweede fragment omvat een gestileerde voorstelling van een dak. Het zadeldak 

bekroont een gewelfde ruimte en lijkt versierd met ronde sierelementen. 

Een derde fragment kent een gelijkaardige vormgeving met een kader die lijkt opge-

bouwd door onversierde zuilen die hier bekroond worden door en eenvoudige 

boog. In tegenstelling tot het eerste fragment, wordt deze kader wel ‘bewoond’ 

door een figuur. De gestileerde figuur in contrapost-houding steunt met de linker-

hand op een ovaal schild terwijl de rechterhand een staf of speer lijkt vast te hou-

den. Van de figuur zelf ontbreekt zijn hoofd maar opvallender is de aanwezigheid 

van een duidelijk weergegeven fallus en de prominent geaccentueerde borstkas. 

Deze voorstelling met benadrukte details leidde tot een interpretatie als tweeslach-

tig persoon en bracht de onderzoekers bij een interpretatie als hermafrodiet. 

 

4. Hermaphroditus in de Klassieke traditie 

De figuur van Hermaphroditus (Gr. Ἑρμαφρόδιτος ) werd, net als vele anderen, door 

de Romeinen ontleent uit de Griekse mythologie.  

In oorsprong was Hermaphroditus een begeerlijke jongeman met een oogverblin-

dende schoonheid die hij ontleende aan zijn moeder Aphrodite (de Romeinse Ve-

nus). Hij was een zoon uit een buitenechtelijke relatie van Aphrodite met Hermes 

(de Romeinse Mercurius), de boodschapper van de goden.  

Als jonge man verliet Hermaphroditus de Godenberg en trok de wijde wereld in. In 

de mythische bossen van Caria ontmoette hij de waternymf Salmacis. Salmacis werd 

op slag verliefd op de begeerlijke jongeman maar hij wees haar af.  

Als hij later besloot zich in de poel van de waternymf te baden, wordt hij door Sal-

macis vastgegrepen. Ze aanroept de goden en wenst nooit meer van haar Her-

maphroditus te hoeven scheiden. De goden vervullen haar wens en beiden versmel-

ten tot één tweeslachtig personage (Ovidius, Metamorphoses, Liber IV, 346-

388.11 ). Door deze versmelting van man en vrouw vormt Hermaphroditus dan ook 
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hét symbool voor het huwelijk: een figuurlijke (dan wel letterlijke) verbintenis tus-

sen man en vrouw (Littleton 2005, 666-669).  

In de Romeinse kunst is het thema van Hermaphroditus wijd verspreid in alle kunst-

vormen (Fig. 2) waarbij Hermaphroditus wordt afgebeeld als een vrouw met man-

nelijke genitaliën. Door zijn symboliek 

komt het thema ook regelmatig in hui-

selijke context terug. 

 

5. Hermafrodiet of niet? 

Een alternatieve verklaring 

Onmiskenbaar vertoont de voorstelling 

van Harelbeke enige gelijkenissen met 

de figuur van Hermaphroditus: de geac-

centueerde borstkas, het nadrukkelijke 

aanwezig mannelijk lid en zijn interpre-

tatie als god. Toch lijkt het volledige 

plaatje daarmee niet te kloppen. Vooral 

de aanwezigheid van een schild en staf/

speer als attribuut wringt met een een-

duidige toewijzing aan Hermaphroditius. 

Wanneer Hermaphroditus-

voorstellingen vergeleken worden, kan 

slechts één attribuut worden herkend, 

m.n. de spiegel (zie bvb. ook Fig. 2). Dus 

toch maar geen “hermaphrodite”? 

Geen hermaphroditus maar wat dan 

wel? Om enige zekerheid te bekomen 

over de gebruikte beeldtaal speelt ver-

gelijkende studie een belangrijke rol. 

Het argument van de gebruikte attributen helpt ons ook hier opnieuw verder. 

Slechts twee godheden worden afgebeeld met lans en schild (De Beenhouwer 2005, 

320-327): de godin Minerva en de oorlogsgod Mars. 

Een belangrijke observatie hierbij is dat de godin Minerva steeds gekleed in een lang 

gewaad wordt afgebeeld in tegenstelling tot Mars die regelmatig als naakte en ge-

spierde jongeling wordt weergegeven (Fig. 3). Mogelijk verklaart dit ook de verwar-

ring over de aanwezige ‘borsten’ en gaat het eerder om een gestileerde weergave 

van een borstpanser of gespierde borstkas. Zijn helm, lans en schild verwijzen dui-

delijk naar zijn functie als oorlogsgod (Green 2003, 6, 31-33). 

Figuur 2: Klassieke weergave van Hermaphroditus op een mozaïkvloer in Africa (2e-3e 

eeuw). © Creative Commons, Wikimedia. 
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Echter in onze contreien komen verschillende varianten 

op de klassieke Mars voor (Green 2003, 43-47). Dit heb-

ben we vooral te danken aan het doorleven van veel van 

de Keltische godenfiguren tijdens de Romeinse periode. 

In plaats van de oude goden meteen af te zweren, tole-

reerden de Romeinse bezetters lokale goden maar brach-

ten hen in verband met hun eigen pantheon.  

Dat het ook bij het exemplaar uit Harelbeke om een der-

gelijke Keltisch geïnspireerde Mars-figuur kan gaan, sug-

gereren onder meer zijn ovalen Keltisch schild, zijn opval-

lende lans en gestileerde uitwerking. Een goede kansheb-

ber is Mars-Cocidius die erg populair was onder militai-

ren en vooral gekend is uit Britannia. Op afbeeldingen uit 

Bewcastle (Fig. 4) werd deze Romano-Keltische godheid 

benoemd (Collingwood – Wright 1965, RIB:  986 en 987) 

en afgebeeld met een lans en ovaal schild zoals dit het 

geval is bij de voorstelling te Harelbeke.  

 

6. Op stap met de goden 

Hernieuwde studie van de fragmenten bracht naast een 

nieuwe toewijzing van de aanwezige godenfiguur, ook 

nieuw inzicht in het uitzicht van de vondst in zijn geheel. 

De fragmenten konden op basis van passende breuken 

opnieuw worden samengesteld tot een (huis)altaartje of 

aedicula (Fig. 5) waarvan de oorspronkelijke drieledige 

structuur nog twee delen bewaard zijn. 

Dergelijke loden godenfiguurtjes en altaartjes komen wel vaker voor in archeolo-

gische context. Ze vormen daarbij veelal een goedkopere en lichtere variant dan 

hun evenknieën uit natuursteen, terracotta, brons of edelmetaal (Baratta 2013, 

283).  

De studie van deze objectjes door G. Baratta toont daarbij ook aan dat ze vooral als 

mobiele religiosa (Baratta 2013, 285) gezien dienen te worden. Ondanks het feit dat 

minimum drie grote types onderscheiden kunnen worden, kennen ze wel allen een 

gemeenschappelijke beeldtaal (Fig. 6). 

Opvallend daarbij is dat alle godenfiguurtjes geplaatst zijn in een gestileerd gebouw-

tje dat een aedicula of een effectieve tempel lijkt voor te stellen. Net zoals bij het 

voorbeeld uit Harelbeke zijn de zuilen vaak getorseerd en is het driehoekige dak 

versierd met ronde elementen (schilden?). 

Figuur 3: Voorstelling van de naakte Mars met gespierde borst-
kas. © Miranda Green. 
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Figuur 4: Zilveren sierplaatjes uit Bewcastle (GB) met een inscriptie die hen toewijst aan de god Cocidius, een lokale variant van de klassieke 
Mars die erg populair lijkt te zijn onder soldaten, naar Richmond – Hodgson – St. Joseph 1938. 

Figuur 5: Restitutie van de loden aedicula-fragmenten (MOS-4367) gevonden te Harelbeke: verwachte aanvullingen in licht grijs. 
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7. Conclusie 

Dit loden aedicula deed dienst als mobiel altaartje. Mogelijk behoorde het toe aan 

een handelaar of militair die beroepshalve erg mobiel waren en daarom graag hun 

favoriete goden bij zich droegen. Van de oorspronkelijke godenfiguurtjes in het 

‘tempeltje’ bleef enkel de beeltenis van de godheid Mars(-Cocidius) deels bewaard. 

De Keltische inslag van de afgebeelde goden verraad mogelijk de culturele achter-

grond van de eigenaar. Waarom men afstand deed van dit object is niet geheel dui-

delijk. Van een hermafrodiet in Harelbeke is er echter niet langer meer sprake, maar 

wie weet welke ‘schatten’ de Harelbeekse bodem nog verborgen houdt … 

 

Met dank aan:  

Het Broelmuseum te Kortrijk en meer in het bijzonder de collega’s Veerle Vandena-

beele en Griet Houtman voor het bereidwillig ontlenen van de vondst voor studie 

en de aanvullende informatie. 

Frederik Bossuyt (Stadsarchief Harelbeke) voor de hulp tijdens het literatuuronder-

zoek, Nelly Venant voor de Franse tekstrevisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



–   Tim Clerbaut   – 

 West-Vlaamse Archaeologica 25 (2015) 35 

Figuur 6: Overzicht van verschillende loden altaartjes met godenfiguur afkomstig uit hoofdzakelijk Brittannia, naar Barata 2013, Abb. 3-10. 
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