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Inleiding

Aan de vooravond van Pinksteren in het jaar des Heren 563 kwam de
Ierse monnik Columba met twaalf gezellen op het Schotse eiland Iona
aan. Hij stichtte daar een klooster dat een grote uitstraling zou krijgen.
Vanuit Iona begon de kerstening van Schotland en Noord-Engeland en
Europa. Willibrord groeide in deze Keltisch-christelijke traditie op en
ging op zijn beurt als pelgrim op weg om in 695 voet aan land te zet-
ten in de Lage Landen bij de zee. In 719 volgde Bonifatius vanuit Cre-
diton zijn spoor.
Het is een fascinerende ontdekkingstocht gebleken dit spoor terug te
volgen in de tijd. Terug naar Noord-Engeland, naar Northumbria en
Lindisfarne, één van de cradles of christianity in het Verenigd Konink-
rijk, verder terug naar Schotland en de Hebriden, en naar het oeroude
heilige eiland Iona. Ten slotte komen we uit in Ierland, waar vanaf de
vierde eeuw, mede door de vele handelscontacten, ook met het Middel-
landse-Zeegebied, een Keltisch-christelijke traditie tot bloei was ge-
komen met andere wortels en tradities dan de West-Romeinse zoals wij
die kennen.
Deze ontdekkingstocht leidt naar een bron, naar een andere vorm en
beleving van de christelijke traditie dan die waarmee wij in Nederland
vertrouwd waren en waarvan wij inmiddels misschien voor een groot
deel vervreemd zijn geraakt. De ontmoeting tussen evangelie en cultuur
is in de Anglo-Ierse traditie anders verlopen dan bij de Romeinen of de
Germanen. Deze traditie heeft in zekere zin de strijd om de macht ver-
loren, maar niet al haar invloed. De laatste jaren is deze traditie weer
volop in de belangstelling gekomen. Velen hebben ontdekt dat in deze
oeroude traditie andere accenten bewaard zijn gebleven, die ons op-
nieuw behulpzaam kunnen zijn in het zoeken naar vitale vormen van
geloofsbeleving, gemeenschap en maatschappelijke betrokkenheid.

Het doel van dit boek is vanuit deze traditie bouwstenen te leveren die
ons verder kunnen helpen in deze tijd en wereld. Een tijd waarin het
spreken over geloven en God zijn vanzelfsprekendheid heeft verloren.
Een tijd ook waarin binnen de kerken de restauratie hoogtij lijkt te vie-
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ren, en mensen van vlees en bloed met hun ervaringen en verlangen
naar transcendentie vaak maar weinig aandacht krijgen, maar waarin
anderzijds velen een eigen invulling geven aan een sterke behoefte aan
iets anders dan het hier en nu. Het is een zoeken naar ‘spiritualiteit’ als
reactie op diverse problemen van deze tijd (materialisme, ontmytholo-
gisering, de kloof tussen mens en natuur enzovoort).
Wij zijn in contact gekomen met deze traditie dank zij de centra en de
activiteiten van de huidige Iona Community, een oecumenische com-
muniteit van mannen en vrouwen die nieuwe wegen zoeken om te
leven naar het evangelie in de wereld van vandaag. Zij weet zich zowel
geïnspireerd door de oude traditie van Sint-Columba als door George
MacLeod (1895-1991), de ‘moderne Columba’, die in de jaren dertig met
arbeiders en jonge theologiestudenten naar Iona trok om de oude be-
nedictijner abdij te restaureren. Tegen een achtergrond van werkloos-
heid en armoede, van oorlog en wederopbouw werd de Iona Commu-
nity geboren. De kennismaking met deze gemeenschap bepaalt de in-
deling en de opzet van deze bundel.

De bijdragen in deze bundel zijn onderverdeeld in drie hoofddelen,
waarin achtereenvolgens een schets wordt gepresenteerd van

– de historische achtergrond en eigenheid van de Keltisch-christelijke
traditie;

– het karakter van de huidige Iona Community als levensgemeenschap;
– de doorwerking van deze traditie met perspectieven voor kerk en

wereld vandaag.

Het eerste deel bevat een verkenning van de historische wortels van
deze traditie en de huidige Iona Community. Allereerst geeft Anton
Wessels een overzicht van de historische achtergrond en context van
het Keltische christendom, met aandacht voor de wereld van goden en
druïden in de voorchristelijke Keltische cultuur. Hij beschrijft hoe deze
historische verankering de Keltisch-christelijke traditie een speciale
vorm en kleur van geloven en gemeenschap heeft opgeleverd. Een der-
gelijk historisch inzicht is ook van belang om het eigene van onze
eigen tradities te waarderen. Gert van Klinken beschrijft vervolgens hoe
er in de Keltisch-christelijke traditie enerzijds sprake is van continuïteit
en zekerheid, een stevig en onwrikbaar fundament. Hij beschrijft de
eeuwenoude gebruiken en bouwwerken die samenhingen met het ver-
eren van een grotere werkelijkheid. Anderzijds is er de Keltische traditie
van een voortdurend zoeken en onderweg zijn, op zoek naar nieuwe
horizonten, waarvan ook de achtergrond wordt beschreven. Peter Mil-
lar geeft als oud-warden een portret van de wording en ontwikkeling
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van de Iona Community en haar abdij. De Iona Community vindt haar
oorsprong in een leven dat gekenmerkt wordt door eenvoud en armoe-
de en een bestaan onder moeilijke omstandigheden, maar ook door in-
tegriteit, moed en hoop. Het is een gemeenschap met een missie ge-
worden, en met aandacht voor de veelzijdigheid en de tegenstellingen
van de moderne samenleving. Zij draagt een theologie en een spiritu-
aliteit uit met nadruk op gemeenschap en maatschappelijke betrokken-
heid. Gerke van Hiele beschrijft een vijftal structuurelementen die ken-
merkend zijn voor de Keltisch-christelijke spiritualiteit. Het gaat daar-
bij om oog voor de aanwezigheid van God in de schepping en in het
leven van alledag, een optimistisch en hoopvol beeld van de mens, ver-
bondenheid en engagement, gevoeligheid voor beelden en poëzie, en
ten slotte de traditie van onderweg zijn, van zwervers en zoekers. Daar
zijn veel raakvlakken bij met actuele thema’s van deze tijd.

Het tweede deel gaat nader in op het karakter van de huidige Iona
Community. Andries Govaart beschrijft de getijdendiensten van de Iona
Community. Deze bieden een duidelijke structuur en een eigen ritme
van de dag en de week. Zo wordt bijgedragen aan een verbinding tus-
sen het spirituele (bidden) en het alledaagse (werken). Roel Bosch staat
stil bij de laagdrempelige muzikale traditie van Iona en de Wild Goose
Resource Group. Hij betoogt dat het vooral de ‘inclusiviteit’ en open-
heid voor lijf en leven zijn, die maken dat de liederen van Iona iets
kunnen toevoegen aan wat in de Nederlandse kerken wordt gezongen.
Tevens beschrijft hij een aantal kenmerken van de zangtraditie, gericht
op het stimuleren van ieders kunst van het zingen. Jan Maasen be-
schrijft de vijfvoudige regel van de Iona Community, die door de leden
ieder jaar opnieuw moet worden bevestigd. Hij toont aan wat de
waarde hiervan is, ook voor deze tijd, waarin de roep om normen en
waarden weer sterker wordt, maar waarin anderzijds een tijdelijke ver-
bintenis gebruikelijker is dan een eeuwige gelofte met een aantal vaste
regels. Ten slotte laat Gideon van Dam ons kennismaken met de oude
traditie van de soul friend. Deze traditie bepaalt ons in het bijzonder bij
de waarde van een vorm van vriendschap op geestelijk ofwel spiritueel
niveau die diepere verbondenheid en geborgenheid biedt, maar de con-
frontatie niet schuwt. Hij beschrijft de historie van het begrip soul
friend en een aantal kenmerken en stappen die de waarde van dit be-
grip voor deze tijd duidelijk maken.

Het derde deel bespreekt een viertal sporen waarin deze traditie naar
ons inzicht doorwerkt in de wereld van vandaag. Egbert van der Stouw
legt in zijn bijdrage een accent op de waarde van verbeelding en ver-
nieuwing waar het gaat om gemeenteopbouw en gemeenteontwikke-
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ling. Hij beschrijft de verbeelding in, en de verbinding tussen religie en
kunst, en komt dan uit op vernieuwende vormen van christelijk leven,
gebaseerd op het oude model van de monasteria uit de Keltische tra-
ditie. Hij legt uit wat dit model deze tijd te bieden heeft. Marien Gras-
hoff, inmiddels woonachtig op Iona, beschrijft de waarde van de pel-
grimsweg. Hij laat zien hoe pelgrimeren en bedevaarten zich door de
eeuwen heen ontwikkelden en legt uit waarom de Keltische vorm van
peregrinatio een speciaal karakter heeft. Een peregrinatio is in principe
een riskante onderneming zonder terugkeer, terwijl een bedevaart een
geplande tocht is voor het bezoeken van een heilige plaats. Juist het tij-
delijk ontbreken van vaste kaders of zekerheden kan pelgrimeren, ook
in deze tijd, tot een onderneming maken die heilzaam is voor de geest
en de spirituele ontwikkeling. Jan Joost Kessler schrijft vanuit zijn ex-
pertise als bioloog over de waarde van verbondenheid met de natuur
om te komen tot een beter beheer van natuur en milieu. Hij schrijft dat
de Keltische religie in feite een vorm van natuurtheologie is, met histo-
rische bronnen in de tijd van de sjamanen. Het is bijzonder dat hiervan
in de Keltisch-christelijke traditie nog veel terug te vinden is, in tegen-
stelling tot de overheersende christelijke traditie. Kessler betoogt dat de
natuur essentieel is voor de menselijke spirituele ontwikkeling, en
vooral een kwestie is van zintuiglijk gevoel en beleven. Jan Maasen, de
eerste Nederlander die lid is van de Iona Community, schrijft in zijn
tweede bijdrage over nieuwe mogelijkheden voor geloofsbeleving in de
stad. Hij laat zien dat het model van een kloosterkerk zoals dat func-
tioneerde in het Keltische christendom, op verschillende manieren een
inspiratiebron kan zijn voor het vinden van nieuwe wegen van kerke-
lijke presentie in stedelijke samenlevingen. Het kloostermodel van pas-
torale organisatie gaat niet uit van een parochie die diensten aanbiedt
op haar grondgebied, maar is een netwerk met knopen (zoals de city-
kerk) en satellieten (zoals projecten en speciale activiteiten). Deze nieu-
we vorm van kerkelijke presentie wordt duidelijk gemaakt aan de hand
van een aantal sprekende voorbeelden.

We zijn verheugd dit elftal auteurs bereid gevonden te hebben een bij-
drage te schrijven over een aspect van deze traditie met het oog op de
actualiteit van mens, maatschappij en wereld. De ondertitel van het in-
middels herdrukte en klassieke boek van Ian Bradley over Keltische spi-
ritualiteit – ‘een oud geloof met perspectieven voor de toekomst’ – was
voor ons in dezen een Leitmotiv.
Als redactie hebben we aan het eind van ieder hoofdstuk een stepping
stone geformuleerd ter nadere overweging en in het bijzonder voor de
koppeling naar de huidige tijd. We hopen van harte dat deze stepping
stones waardevol zullen zijn voor verdere bezinning en bezieling.
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De eigenheid van de Keltische traditie

Anton Wessels

Inleiding
Vanaf 500 vóór Christus worden Kelten als een stam of een groep stam-
men rondom de Middellandse Zee aangetroffen. Volgens Herodotus
woonden zij ‘aan de bronnen van de Donau’, maar eeuwen later wordt
hun leefgebied veel omvangrijker geacht. In Galatië in Klein-Azië had-
den zich in de derde eeuw vóór Christus Kelten gevestigd aan wie de
apostel Paulus zijn brief aan de Galaten (Kelten) richtte. Julius Caesar
(† 44 na Christus) somt in De Bello Gallico vele verschillende Keltische
‘volken’ op. De Kelten bevinden zich in een gebied dat zich uitstrekt
over Gallië (Frankrijk), Spanje, Midden-Europa (Donau-afwaarts tot in
het oosten) en de Britse eilanden. Werden de Kelten in Gallië geheel ge-
romaniseerd, hun cultuur bleef langer voortbestaan in Ierland en in be-
paalde delen van Groot-Brittannië (Schotland, Cornwall en Wales).
Eeuwen lang bedient de Keltische samenleving zich van een mondelin-
ge overlevering. Pas veel later ontstaan er teksten. Omdat deze in een
christelijke tijd ontstaan, wordt de vraag wel gesteld of deze teksten
christelijke transformaties hebben ondergaan.1 Het blijft moeilijk vast
te stellen wat nu precies het eigene van de Keltische traditie is, omdat
er bij elke cultuur ook steeds sprake is van vele invloeden, in dit geval
bijvoorbeeld de Germaanse. Van sommige verschijnselen kan niet ge-
zegd worden of deze typisch Germaans of Keltisch zijn.
Toch wil ik proberen enige karaktertrekken van de godsdienst van de
Kelten naar voren te brengen. Daartoe wil ik iets zeggen over de go-
denwereld die zij kenden, in het bijzonder de god Lugh en de godin Bri-
git, de rol van heilige tijden uit de Keltische kalender, heilige plaatsen
en de betekenis van de druïden. De vraag hoe de Keltische godsdienst
zich met de christelijke traditie verbonden heeft, komt ter sprake voor-
zover die licht werpt op de Keltische traditie.

Het Keltische pantheon
Hoezeer de Keltische godsdienst met de natuur verbonden is, blijkt wel
uit het feit dat van de zeker vierhonderd overgeleverde Keltische go-
dennamen vele met bronnen en rivieren verbonden zijn. Deze goden
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gedroegen zich als mensen, en worden in vele heldensagen beschreven.
Caesar geeft de volgende functieomschrijving van de goden van het
voorchristelijke Ierland (Tuatha Dé Danann): Daghda (Jupiter) regeert
de hemelen, Lugh (Mercurius) is de uitvinder van de kunsten, Nuad-
ha/Oghma (Mars) leidt de oorlogen, Dian Cécht/Mac ind Og (Apollo)
verdrijft de ziekte en Brigit (Minerva/Pallas Athene, godin van de wijs-
heid en dochter van Jupiter) brengt de grondbeginselen van de be-
schaving bij.2

De hoogste van alle goden, Daghda (‘goede god’), de ‘Alvader’, is
machtig en beschikt over veel wijsheid. Hij was zelf de zoon van Dana,
de stammoeder van het Ierse geslacht van de Tuatha Dé Dadann. Zij
was ‘moeder aarde’. Dat wijst erop dat de Kelten aan de moedergodin
bijzondere verering verleenden. Daghda verwekte Brigit.3

Lugh
Lugh (‘de stralende’) is de zonnegod, de god van het licht, tevens de god
van het vuur, omdat vuur het aardse evenbeeld van de zon is. Hij was
bekwaam in vele kunsten, schepper van het woord, ook de slimme God
van de wind, die de muziek uitvond. Deze god was behalve in Brittan-
nië en Ierland ook op het vasteland van Europa bekend en had een uni-
versele betekenis in de Keltische wereld. Dit is af te leiden uit de vele
plaatsen die naar hem vernoemd zijn, zoals Leiden, Laon en Lyon,
welke laatste ‘heilige stad’ van de god Lugh door keizer Augustus tot
hoofdstad van Gallië werd benoemd.4

Op hooggelegen plaatsen als Puy de Dome (Frankrijk), waar één van de
grote beelden van Lugh stond, werd hij vereerd. Er bevindt zich een
ruïne van een tempel die gewijd was aan ‘Mercurius’. En waarschijnlijk
staat Saint Paul’s Cathedral in Londen op de plaats van een oud hei-
ligdom van de god Lugh.
Er is wel gewezen op de grote overeenstemming tussen Lugh en de Ger-
maanse Odin/Wodan. Beiden zijn hoofdgoden, leiders van het leger, en
spelen een rol in de slag tussen de goden (respectievelijk Mag Tured en
die tussen de Azen en Wanen); beiden streden met een speer en maak-
ten gebruik van magie. Lugh sluit bij een magische handeling één oog,
terwijl Odin slechts één oog heeft, nadat hij het andere heeft geofferd.
Lugh is meester van de dichtkunst, zoals Odin patroon van de skalden
(oudscandinavische dichters) is. Lugh is met de raaf verbonden, en dat
geldt ook voor Odin. Beiden zijn leiders van helden.5

Brigit
Brigit, dochter van Daghda, is een van de voornaamste Keltische go-
dinnen. Zij is patrones van de poëzie, van de dichters en van de ge-
leerdheid; dat wil zeggen: van de traditionele geleerdheid, zoals de di-
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vinatie (‘voorspelling’) en de profetie. Zij is moedergodin en patrones
van de kunsten. Zij werd aanbeden door de filid (Keltische dichters of
zangers), maar ze vormt een triade met haar gelijknamige zusters; de
ene zuster wordt met de smeedkunst, de andere met de geneeskunst en
de derde met de handvaardigheid in verband gebracht. Deze drie kun-
sten waren cruciaal voor het cultureel overleven van een primitieve
maatschappij.6 In de christelijke tijd is de heilige Brigit bekend gewor-
den, die naast Patrick de belangrijkste christelijke heilige van Ierland
geworden is. Maar hoe zit het met de relatie tussen deze heiligen en de
godin?
Van de heilige Brigit (omstreeks 453-523) wordt verteld dat zij op een
boerderij opgroeide en in het huis van een druïde werd opgevoed. Zij
werd gedoopt als leerling van Patrick. Hoewel velen om haar hand don-
gen, wijdde zij zich aan Christus en ging zij naar het gebied van haar
vader in Kildare. Daar werd zij de stichteres en abdis van het eerste
nonnenklooster in Ierland, waar zij na haar dood in 523 begraven
werd. Het grote klooster van Kildare en de ‘kerk van de eik’ werden vlak
bij een heiligdom gebouwd of kwamen in de plaats van wat vroeger
een zetel van de druïden was geweest.7

Zoals de godin Brigit met dichtkunst, genezing en metaalbewerking
wordt verbonden, is de abdis/heilige op haar beurt verantwoordelijk
voor dichtkunst, helen en metaalbewerking: de christelijke patrones
van het leren, het helen en de huiselijke kunsten. De naam en functies
van de godin werden tot op zekere hoogte door de heilige met verge-
lijkbare attributen overgenomen. De heilige nam als het ware bezit van
de mythologische traditie van de godin: de godin is in haar christelijke
naamgenoot ‘overgeleverd’. In Kildare kwamen beide cultussen samen;
de wijdverbreide cultus van de heilige Brigit zet die van haar voor-
gangster voort. In de rituelen die verbonden zijn met de heilige Brigit,
zijn sporen te vinden van een oude moederlijke godin die overvloed
schenkt, heelt en beschermt. Ook uiterlijk lijken ze op elkaar. De oor-
spronkelijke godin Brigit wordt vermaagdelijkt en met de moeder van
God gelijkgesteld. Haar verering is verbreid in Frankrijk, Nederland,
Rijnland en Italië. In Nederland en België geldt Brigit als de bescherm-
heilige van het vee en van de paarden, soms ook van het gevogelte, en
op een enkele plaats zoals Kortenbos (Limburg) als beschermheilige
tegen oogkwalen.8 Het Keltische lentefeest Imbolc, de lenterite op de
eerste februari, wordt getransformeerd in het feest van de christelijke
Brigit op dezelfde datum. Dit feest wordt in Ierland, Wales, Australië en
Nieuw-Zeeland gevierd.9

Het is zo moeilijk de godin en de heilige uit elkaar te houden dat wel
aan de historiciteit van de persoon van de heilige Brigit wordt getwij-
feld! Kennelijk was de verering van de Keltische godin Brigit diepge-
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worteld en de gestalte van deze matriarchale godheid zo sterk dat zij
niet door het christendom verdreven kon worden en daarom wel door
de christelijke kerk overgenomen moest worden. Zo werd iets eigen
Keltisch in deze heilige ‘opgeheven’ ofwel op een nieuw plan ge-
bracht.10

Druïden
Het woord ‘druïde’ – drui, meervoud druid, Iers voor ‘hoogwijze’ – is de
naam voor een oeroude Keltische instelling, de priesterkaste in Gallië,
Brittannië en Ierland, die wel met de brahmanen in India vergeleken
wordt.11 Ook bij de Galliërs wordt wel van drie klassen van mensen ge-
sproken: de filid (barden), de vates (‘voorspellers’ en ‘zieners’) en de
druïden.12 Zij trokken rond met hun liederen, mythen en sprookjes.
Druïde werd je via afstamming én door opvoeding. Men had een oplei-
ding van twintig jaar nodig om de kennis in voldoende mate meester
te worden. Als hoeder van de godsdienst waren de druïden in bezit van
een geheime leer. Kern ervan waren het voortleven van de ziel na de
dood en zielsverhuizing. Kelten geloofden dat de ziel opnieuw geboren
werd. De druïden hadden de geestelijke leiding van het volk en ston-
den in hoog aanzien. De koningen waren eigenlijk dienaren van de
druïden. De druïde fungeerde als bemiddelaar tussen de goden en de
koning. Behalve als rechters fungeerden druïden als magiërs, artsen en
astronomen. Zij oefenden invloed uit op de politiek. Druïden konden
adviezen geven betreffende het verbod bepaalde dingen te doen dan
wel na te laten. De drui heeft weet van de gessi (taboes) die bij iemand
passen en deelt die mee. Een druïde adviseerde wanneer een mens
tegen de code of de traditie had gehandeld. Als men iemands gessi kent,
kan men iemand manipuleren. In de verhalen wordt verteld hoe een
hoofdrolspeler door een vijand dan wel het lot gedwongen wordt zijn
gessi te breken, tot zijn eigen ondergang. Een ramp werd namelijk niet
veroorzaakt door de wil van de goden, maar door menselijke misdra-
gingen tegen de traditie.13

Waren de druïden later enerzijds tegenstanders van de kerk, anderzijds
mondde het druïdeschap, evenals trouwens het bardendom, in het
christendom uit. Toen het christendom zich over Ierland uitbreidde,
bleven de voorchristelijke opleidingsscholen voor barden bestaan.
Sommige kloosters gingen zelfs een verbinding met deze scholen aan,
en de oude overgeleverde verhalen werden in die kloosters opgetekend
en door christelijke teksten verrijkt!14 De plaatsen waar de monniken
zich vestigden, waren veelal voorheen de zetel van druïdische scholen
of cultuscentra.15 Het grote klooster van Kildare, de ‘kerk van de eik’,
een bloeiend monastiek centrum, was eertijds een Keltisch heiligdom.
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Heilige plaatsen
Een van de belangrijkste Keltische religieuze centra in Gallië was Car-
nutrum, waar – volgens Caesar – de druïden voor jaarlijkse bijeen-
komsten samenkwamen. Eenieder die geschillen had, legde die aan dat
‘gerechtshof’ ter beslissing voor.16 De beroemde kathedraal te Chartres
staat op de plaats van dit belangrijke Keltische heiligdom! Het is niet
onmogelijk dat de machtige stenen bouwsels die nog overal in ‘de Kel-
tische wereld’ te vinden zijn, door de druïden voor de waarneming van
kosmische invloeden op de aarde werden gebruikt (zoals de zonnetem-
pel Stonehenge bij Salisbury in Wiltshire). Binnen dergelijke steencir-
kels werden hun rituelen voltrokken.17

Heilige tijden
Het Keltische jaar wordt in tweeën gedeeld: in een winterhelft (gamh),
die op 1 november begint, de aanvang van het nieuwe jaar, en een zo-
merhelft (samh), die op 1 mei begint. De winter is de donkere zijde van
het jaar, wanneer de natuur slaapt, de zomer naar de onderwereld is
teruggekeerd en de aarde er verlaten en ongastvrij bij ligt.18 Voor de ri-
tuele kalender zijn de volgende data zeer belangrijk: 1 februari, 1 mei,
1 augustus en 1 november.
Samhaim was het begin van het nieuwe Keltische jaar; het woord wordt
als ‘eind van de zomer’ uitgelegd, maar eigenlijk betekent het ‘vereni-
ging’ van god en godin.19 In het begeleidende feest wordt het einde van
de zomer en het begin van de winter gemarkeerd, wanneer de kudden
binnen zijn en de oogst binnengehaald wordt. Er werd geloofd dat aan
de vooravond van het feest als op geen ander moment van het jaar een
bijeenkomst van bovennatuurlijke krachten plaatsvindt, ‘waarop de el-
fenheuvels open zijn’, wat betekent dat het verkeer met de andere
wereld openstaat; de barrières tussen mensen en het bovennatuurlijke,
tussen het natuurlijke en bovennatuurlijke zijn dan verlaagd. Alle god-
delijke wezens en geesten van doden bewegen zich vrijelijk onder de
levende mensen en kunnen te hunnen dienste tussenbeide komen. De
zielen van de doden keren onder de levenden op aarde terug. Het was
gebruikelijk dat in die tijd niemand het huis verliet, in ieder geval uit
de buurt van een kerkhof bleef en wanneer hij voetstappen achter zich
hoorde, niet omkeek. Men hoopte ook via divinatie informatie over de
toekomst (geluk, goed of kwaad, en voorspellingen van huwelijk, ziek-
te of dood) te ontvangen.20 Ook na de kerstening bleef dit Keltische
feest populair. De kerk trachtte de aandacht van het heidense feest af
te leiden door het christelijke feest van Allerheiligen op dezelfde datum
te laten plaatsvinden. Bekende en onbekende heiligen werden dan her-
dacht.21
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Na het duister van de winter, wanneer de zon weer aan kracht begint
te winnen en het winterkoren begint te kiemen, vindt Imbolc plaats, het
feest van de ‘reiniging’ (1 februari). Dit feest schijnt in het bijzonder
samen te hangen met het vruchtbaarheidsritueel, traditioneel verbon-
den met het zogen van ooien. Na de kerstening van Ierland werd Im-
bolc met het feest van Maria Lichtmis verbonden, waarbij processies
met kaarslicht worden gehouden.22 Vooral in Ierland werd Imbolc tot
het feest van de heilige Brigit.23

Keltisch christendom
Het christendom heeft ook in Ierland een harde strijd tegen de invloed
van de ‘heidense’ Keltische religie gevoerd. In de heiligenlevens wordt
verteld hoe ‘de mond van de grimmigen’ (dat wil zeggen: de druïden)
werd gesnoerd. De monniken waren het tegenbeeld van de druïden.24

Toch moet het Ierse monnikendom niet als vijandig ten opzichte van de
Keltische cultuur gezien worden. Het tegendeel is het geval. Het vroe-
ge Ierse monnikendom, de ongehoorde strenge ascese en de wereld-
vlucht, waren niet als een wereldontkenning bedoeld, maar getuigden
van een bevestiging van de schepping en al haar goederen.25 De
vroegchristelijke leiders waren bereid oude elementen van het oude
Keltendom in hun eigen religieuze praktijk op te nemen, liever dan een
conflict van loyaliteiten bij de nieuwe bekeerlingen te veroorzaken. De
verering van heidense plaatsen, bronnen en stenen werd niet zozeer af-
geschaft als wel getransformeerd door er christelijke plaatsen van te
maken. In plaats van met de Keltische goden werden die plaatsen met
heiligen verbonden. De heilige Brigit is daarvan het meest sprekende
voorbeeld: zij kwam in de plaats van de godin van dezelfde naam. Veel
oude parochiekerken en Romeins-Keltische heiligdommen staan met el-
kaar in verband.26 In vele opzichten is het Keltische christendom aan de
heidense traditie van het voorchristelijke Ierland schatplichtig.27

Als men over de eigenheid van de Keltische traditie wil spreken kan,
vooral de nauwe verbinding met de natuur worden genoemd. Er ont-
wikkelt zich in de Keltische context een eigen christelijke ‘theologie’
met een grote waardering voor de natuur. Als illustratie kan men den-
ken aan de oude hymne Lorica Sancti Patritii, het gebed om bescher-
ming. Oorspronkelijk waren lorica’s (‘schutspantser’) ‘heidense’ tover-
formules tegen natuurlijke gevaren. Een als The Deer’s Cry of Saint
Patrick’s Breastplate bekend staand anoniem gedicht (uit de achtste
eeuw) wordt geacht een gebed te zijn dat Patrick uitsprak toen de ko-
ning van Tara en zijn soldaten op het punt stonden hem in een hin-
derlaag te lokken. Als effect daarvan hielden de koning en zijn lijf-
wacht Patrick en zijn mannen per vergissing voor een kudde herten, en
lieten zij hen passeren zonder hen aan te vallen.28 Terwijl de eerste drie
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stanza’s van de Cry of the Deer christelijk genoemd worden, heeft de
vierde het aroma van de voorchristelijke godsdiensten:29

For my shield this day I call:
Heaven’s might,
Sun’s brightness,
Moon’s whiteness,
Fire’s glory,
Lightning’s swiftness,
Wind’s wildness,
Ocean’s depth,
Earth’s solidity,
Rock’s immobility.30

De Keltische christenen zagen ‘de wereld van de natuur’ als de plaats
waar Gods genadige macht overal aan het werk was.31 Er zou van een
karakteristieke Keltische ‘theologie van de natuur’ gesproken kunnen
worden (zie ook hoofdstuk 11).32 Dat af te schrijven als een ‘natuurlijke
theologie’ in de negatieve zin van het woord draagt niet bij tot meer
begrip. Het is zinvoller dat te verstaan in de geest van dichters als
Guido Gezelle:

Mij spreekt de blomme een tale,
mij is het kruid beleefd,
mij groet het altemale,
dat God geschapen heeft.33

Stepping stone

Van de huidige Keltisch-christelijke traditie is hierboven
duidelijk aangegeven hoe deze geworteld is in de eigen ge-
schiedenis en cultuur, hetgeen een speciale vorm en kleur
van geloven en gemeenschap heeft opgeleverd. Ben jij je
bewust van het eigene van de geschiedenis en de tradities
in de omgeving waarin je bent grootgebracht? Welke daar-
van zou je kunnen benoemen? Welke daarvan vind je
lastig, of wat mis je in wat je is aangereikt? Wat is voor
jou aantrekkelijk in deze tradities?
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