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Ierland 2018 

 2 april t.e.m. 9 april 
 
 
 

1) PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

Vertrek: op maandag 2 april nemen we de namiddagvlucht met Ryanair vanuit Zaventem naar Dublin. We 

stijgen op om 18u35 en landen in Dublin om 19u45 lokale tijd. We verzamelen in Lokeren op de parking 
van de Grote Kaai om 15 u.   

 

Terug: op maandag 9 april stijgen we op in Dublin om 19u45, wat wil zeggen dat we (deze keer met één 

uur tijdsverschil in ons nadeel) landen in Zaventem om 22u30. Het thuisfront mag ons verwachten rond 
middernacht.  
 

Ons verblijf bevindt zich in de Wicklow Mountains, een uur ten zuiden van Dublin en op enkele kilometers 

van de Ierse Zee die je in de verte kan zien bij helder weer:      
         

                           Douglas en Marlene ffrench Mullen 

      Sli na Bande - Kilmurry 

                                Newtownmountkennedy 

                                Co. Wicklow – Ireland                    

                                Tel. 00 353 12819990 / 00 353 1281 0128 

                              

     slinabande@gmail.com 
 

                                 www.slinabande.ie 
 
Noteer het GSM-nummer van de begeleiding in geval van nood:  

 
00353/872732413 (Marlene ffrench Mullen) 
0032486890491 (Barbara Hellin) 
0032485425820 (Rita de Pauw) 
0032479715922 (Lies Vanoppen) 
0032473768356 (Barbara Moeseke) 
 
 

Afspraken: er worden geen alcoholische dranken van thuis meegenomen noch gekocht onderweg. 

We maken terplekke afspraken omtrent aankopen van drank. Roken in huis (slaapkamers, 
woonvertrekken) en op de bus is niet toegelaten. De algemene afspraken voor alle paasreizen krijg je 
afzonderlijk.  

 

Bagage: Je bagage mag niet meer wegen dan 20 kg. Opgelet, slechts één stuk bagage is betaald! Een 

trolly is het meest handig maar een rugzak kan zeker ook. Zorg gewoon dat je er vlot enkele meters (ook 
over oneffen oppervlak) mee kan stappen. De voorschriften omtrent de handbagage bij Ryanair zijn 
verstrengd en klinken als volgt: er mag 1 stuk handbagage meegenomen worden van maximaal 35cm x 
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20cm x 20cm (vrij klein dus - moet passen onder de zetel voor je). In principe kan je nog een groter stuk 
gewicht tot 10kg en maximale afmeting van 55cm x 40cm x 20cm meenemen maar dat zal dan in het 
bagageruim gestoken worden bij boarding. Wanneer je bagage de toegelaten normering overschrijdt, 
betaal je 11 euro per extra kilo! De bagage voor de groep is cumuleerbaar, wat concreet wil zeggen dat als 
jij de toegestane kilo’s overschrijdt en je vriend/vriendin nog plaats over heeft je wat bagage mag 
overhevelen. Sowieso ben je verantwoordelijk voor je eigen bagage. Weeg dus je valies wanneer je gepakt 
hebt. 
Neem zeker een dagrugzak mee in je grote bagage, die hebben we nodig terplekke bij uitstappen. 
Stop geen zakmessen, scharen of andere metalen voorwerpen in je handbagage (in je valies mag dat wel), 
de controles zijn streng.  
Vanwege de nieuwe wettelijke voorschriften op de luchthavens zijn alle vloeistoffen van méér dan 100ml in 
de handbagage verboden (ook water!). Ze moeten elk afzonderlijk verpakt worden in hersluitbare plastic 
zakken. Maak het jezelf gemakkelijk: steek je toiletzak in je hoofdbagage. Water kan je eventueel kopen in 
de tax-free nà de bagagecontrole. 
Verdere richtlijnen hierover tijdens de reisbespreking. 
Zorg ook voor een label aan elk stuk baggage met daarop je naam en het adres van Slinabande.  
 

Meenemen: Ierland kan koud en nat zijn in april (ook de rest van het jaar eigenlijk), maar kan ook al 

warm en droog zijn (wisselvallig is een beter woord). Voorzie je voor alle (maar dan ook àlle) 
weersomstandigheden. Neem alleszins, gezien het programma, stevige wandelschoenen mee (zo nodig 
leder nog eens invetten zodat ze goed waterdicht zijn), een waterdichte stapjas (zo nodig nog eens 
waterdicht maken met een spuitbus), muts en handschoenen. Breng een waterdichte plastic zak mee om 
je gsm en fototoestel in te stoppen mochten we overvallen worden door veel regen. Warme (fleece) trui, 
stapsokken en warme pyjama zijn geen overbodige luxe. Voorzie ook comfortabele kledij voor tijdens de 
yoga- en meditatielessen. Een zonnebril, zonnecréme en after-sun kunnen ook nuttig zijn hebben we de 
voorbije jaren al ondervonden. Eventueel kan je één of twee wandelstokken meenemen als je weet dat je 
bij langere tochten wat steun kan gebruiken (mensen met zwakke knieën). Voorzie een 
badpak/zwembroek voor de hot tub en de zwemvijver. Neem zowel twee badhanddoeken als een kleine 
handdoek mee. Een compacte zaklamp is handig om ’s nachts je weg te zoeken zonder je kamergenoten 
te wekken. Een grote brooddoos (om je lunchpakket in te stoppen) voor de uitstappen is milieuvriendelijk, 
alsook een drinkfles voor water.. Een internationale reisstekker of een Engelse stekker is handig om je 
gsm te kunnen laden. Voorzie misschien ook enkele droge energie-knabbels voor tijdens de 
wandeltochten. Fruit krijgen we voldoende aangeboden terplekke. 
Er is voldoende beddengoed (lakens, slopen, donsdekens) aanwezig in ons verblijf, dus daar hoef je je 
alvast geen zorgen om te maken. 
Badslippers om van en naar de watertoestanden en de zweethut te struinen zijn niet echt nodig maar wel 
gemakkelijk. 
    Neem niet teveel bagage mee! 
 

Zakgeld:  Ierland is in levensonderhoud duurder dan België.  

De maaltijden in ons verblijf zijn inbegrepen, behalve de avondmaaltijd op onze Dublindag.  
120 euro is toch wel nodig als zakgeld als je geen grote uitgaven doet. 
 

Niet vergeten: je identiteitskaart, eventuele medicatie en zakgeld.  

 
!!Lees ook de algemene richtlijnen voor buitenlandse reizen van onze school!! 

 

2) PROGRAMMA  
 

Maandag, 2 april:  
aankomst in Dublin airport om 19u45 plaatselijke tijd (we winnen een uur). Bagage ophalen en vertrek met 
een Finnegans bus naar onze thuishaven in Newtownmountkennedy. Zorg dat de zaklamp ergens 
bovenaan je bagage zit want je zal die ter plekke nodig hebben om naar de slaapvertrekken te gaan. Indien 
er nog tijd is krijgen we een uiteenzetting van de plaatselijke opzet en gebruiken. 
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Dinsdag, 3 april:  

uitstap naar Glendalough. Diamontage over vroeg-Christelijke Ierse abdijen, bezoek aan de ruïnes van de 

abdij van St.Kevin, een monnikengemeenschap uit de 6de eeuw. In de namiddag, tocht langs de twee 
meren en over de vele heuvels van de Wicklow Gap en langs de Wicklow Way. We eindigen in de lokale 
pub. 
 
 

Woensdag, 4 april: 

zweethutdag op het terrein. In de voormiddag yoga, en/of meditatie en/of sjamanistische reis. In de 

namiddag voorbereiding van de zweethut (stenen verzamelen, de hut opbouwen, hout hakken, het ritueel 

voorbereiden) en dan naar de avond toe de sweatlodge ceremonie. ’s Avonds ronden we deze speciale 

dag af met een kampvuur.  
 
 

Donderdag, 5 april:  

(vroeg uit de veren voor) een dagexcursie naar de Paleolithische grafheuvel Newgrange in de vallei van de 

Boyne. Bezoek aan de historisch belangrijke Hill of Slane  en de Hill of Tara  en ‘The Irish crosses’ in 

Monasterboice. 
 
 

Vrijdag, 6 april:  

daguitstap naar Dublin. In de voormiddag om 11u een bezoek aan het National Museum. ’s middags 

picknicken we in St Stephen’s Green en daarna om 13u30 plannen we een bezoek aan Kilmainham Gaol, 
de beruchte gevangenis waar veel Ierse vrijheidsstrijders werden gevangen gezet en geëxecuteerd. Rond 
15u komen we samen in het centrum en hebben jullie tijd om te shoppen of om samen met de begeleiding 
nog een culturele bezienswaardigheid of stadwandeling te doen. 's Avonds ronden we af in een bar, op 
vrijdagavond gewoonlijk met live muziek.  
 
 

Zaterdag, 7 april 
Vandaag trekken we de Wicklow Mountains in. Na een korte rit strekken we onze benen en verkennen we 
The Guiness Lake en Lough Dan. De wandeling is er één van mooie vergezichten en spectaculaire 
kleurenpracht. In de vooravond volgt er dan een Irish Dancing class. 

 

Zondag, 8 april:  
We bedwingen Djouce Mountain. Een pittige én prachtige dagtocht die ons laat kennismaken met de 2 
kanten van de Wicklow Mountains: enerzijds verzacht door de invloeden van Dublin en de zee en de 
andere ruwe kant waar vooral de wind en de andere natuurelementen vrij spel hebben. ’s Avonds oefenen 
we onze aangeleerde danspasjes bij de muziek van een live band op Slinabande. 
 
 

Maandag, 9 april: 
In de voormiddag hebben we tijd om op het gemak te ontbijten, in te pakken en op te ruimen. ’s Middags 
krijgen we de laatste keer de mogelijkheid te genieten van een heerlijke lunch om dan rond 13u30 met 
onze bus te vertrekken naar Greystones voor de prachtige cliffwalk rond Bray Head richting het idyllische 
kuststadje Bray. Om 17u pikt de bus ons daar op en brengt ons naar Dublin Airport voor onze vlucht 
huiswaarts om 19u45. 
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3) ONZE VERBLIJFPLAATS SLÌ NA BANDE  
 

Sli na Bande betekent “The Way of the Goddess”.  

Een plek waar mensen zich ertoe verbinden om op een ethisch verantwoorde manier te leven. Dit ga je 
ongetwijfeld meteen merken tijdens de rondleiding die jullie zullen ervaren terplekke. Hun ecologische 
manier van leven en denken manifesteert zich op verschillende vlakken: zowel de verschillende gebouwen 
op het terrein, als de energiewinning en –verbruik en hun manier om met water om te gaan zijn doordrenkt 
van een bewuste levensfilosofie. Maar ook op etensvlak hanteren ze een strenge overtuiging die resulteert 
in een unieke, natuurlijke, biologische en vooral (h)éérlijke keuken. Het brood wordt ter plekke gebakken 
(dit zal je elke ochtend en avond aan den neuze mogen ervaren) en Slì na Bande heeft een eigen 

uitgebreide biologische moestuin. Maar daar blijft het niet bij… Op de website kan je hun “ethical food 

statement” lezen. Hier zijn alvast de vijf pijlers van die verklaring: 

 
1. Koop en eet zo veel mogelijk biologische voeding 
2. Koop de fairtrade variant van controversiële voedingsproducten (een weekje zonder Nutella choco zit er 
dus dik in!) 
3. Eet seizoensgebonden groenten en fruit 
4. Eet vers voedsel 
5. Steun lokale kleine bedrijfjes (vooral voor artisanale producten) 
 
We hebben ons ertoe verbonden om tijdens ons 7-daags verblijf geen vlees te eten. Ook al is vegetarisch 
eten niet meteen je ding, je gaat merken dat het vooral klopt op die plek. De kookploeg maakt er elke 
maaltijd opnieuw een feest voor de smaakpapillen van met unieke, nieuwe, soms ietwat gedurfde 
combinaties die steeds goed uitgebalanceerd zijn. Honger zal je er alvast niet lijden, beloofd! ;-) 
Via de medische fiches hebben jullie de reisbegeleiding al laten weten of jullie allergisch zijn aan bepaalde 
zaken maar indien je dit toch zou vergeten zijn, gelieve dit zo snel mogelijk door te geven. 
 
Reizen is grenzen verleggen, op verschillende niveaus. Durf de uitdaging dus aan om ook grenzen te 
verleggen op het vlak van voeding en wat je al dan niet lust. De ziel en spirit van een plaats zit heel vaak 
verborgen en verweven in het eten dat je er aangeboden krijgt – een totaalbelevenis leidt alleen nog meer 
tot die unieke Ierland-reiservaring die al zovelen voor jullie reeds beleefd hebben. 
 
 

 
 
 

HUISREGELS 
 

- Gebruik geen overmatig water: korte douches en enkel doorspelen bij “grote boodschap” ;-) 
- Leg geen kledij te dicht of op de houtstoven 
- Doof het licht wanneer je de kamer verlaat. 
- Afval wordt heel nauwgezet gerecycleerd:  

1. de dopjes van water en melk cartons 
2. plastieken flessen zonder dopjes 
3. papier en karton 
4. propere plastieken verpakkingen en plastieken zakken 
5. blikjes van cola etc 
6. glazen flessen en tetra verpakkingen 
7. dopjes van flesjes bier 
8. schelen van glazen bokalen 
9. voedsel afval gaat naar de keuken  
10. appelsienschillen en citroen worden apart gehouden 
De rest gaat in een afvalzak in de keuken. 
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4) DEELNEMERS 

 

 
Baeyens Dana 

 

 
Beaumont Emma 

 

 
Blancke Lies 

 

      
De Brandt-Van Rumst  
         Eleni 

 
De Clercq Jade 

 

 
De Koninckx 

Hannes 
 

Dieleman Lien 
          

       Dirven Thibo 

 
Maes Eline 

 
Maes Melanie 

 
McCarthy Oliver 

      
   Mosselmans Wout 

 
Sluijter Mats 

 
Struyve Rani 

 
Van Acker Manon 

     
     Van de Velde Tijl 
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Van Den Abeele 

Jynthe 

 
Van den Berghe 

Imke 
 

 
Van den Broele 

Seppe 
 

     
Van der Jeugt Anke 

 

 
Van Eester Jens 

 

 
Van Eetvelde 

Rosi 
 

 
Van Hemelryck 

Pauline 

    
   Van Kerckhove  
        Juriaan 

 
Van Loo Famke 

 

 
Van Roy Belle  

 

 

        
Barbara Moeseke – Lies Vanoppen – Rita De 
Pauw – Barbara Hellin 
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Prelude 

 

Still south I went and west and south again, 

Through Wicklow from the morning till the night, 

And far from the cities, and the sights of men, 

Lived with the sunshine, and the moon's delight. 

 

I knew the stars, the flowers, and the birds, 

The grey and wintry sides of many glens, 

And did but half remember human words, 

In converse with the mountains, moors, and fens. 

 

J.M.Synge 
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Een beknopt overzicht van de Ierse geschiedenis 
 

 

 

 

1) Inleiding 
 
Over de geschiedenis van Ierland is veel geschreven.  
De bedoeling van dit naslagwerkje is niet jullie te vervelen met een uitgebreide historiek. Het wil enkel een 
deur openen naar de ziel van een fascinerend land dat jullie straks gastvrij zal ontvangen. Meer uitgebreide 
informatie kan je vinden in elke bibliotheek, boekhandel of internetsite. Wij schetsen hier enkel een rode 
draad door de Ierse geschiedenis, waarbij we hier en daar even blijven stilstaan bij bezienswaardigheden 
die we met de groep zullen bezoeken. 
 
Welk geschiedenisboek je ook openslaat, de inhoud bestaat uit een lange, trieste opsomming van strijd, 
vergelding, tragedie en jammerklacht. Het mag duidelijk zijn dat Ierland meer ellende heeft meegemaakt 
dan de meeste andere landen, maar er zijn ook vreugdevolle tijden geweest, zij het in mindere mate. 
 
De geschiedenis van Ierland bestaat uit een opeenvolgende reeks van bezettingen, al werd zelfs in de 
donkerste tijden de geest van de Ierse bevolking niet overwonnen. Het lijden en de trots waar toen sprake 
van was, zijn nog altijd diep geworteld in het hart van de Ierse bevolking, die trouwens verrassend goed op 
de hoogte is van zijn nationale geschiedenis. In Ierland worden eeuwenoude botsingen even fanatiek 
besproken als de koppen van de ochtendkrant. De overwinningen, zij het minder in aantal, worden op 
dezelfde manier levend gehouden en uitbundig gevierd.  
De sleutel tot het begrijpen van Ierland en de Ieren is te vinden in hun tumultueuze verleden. Waar je ook in 
Ierland rondloopt, je bent je bewust van de overlappende menselijke geschiedenis, waarvan de lagen 
zichtbaar afbrokkelen en in elkaar overlopen…. maar laten we beginnen bij het begin. 
 
 
 

2) Het voorhistorische Ierland 
 
De eerste bewoners van Ierland waren mesolithische jagers, die waarschijnlijk omstreeks 8000 v. C. hier 
neerstreken. Het enige wat ze achterlieten waren enkele primitieve stenen werktuigen, afvalhopen en 
houtskool van hun vuren. 
 
Omstreeks 6000 v. C., nadat Ierland een eiland was geworden (voordien hing het vast aan Groot-
Britannië), bereikte een andere bevolkingsgroep het land door de korte oversteek te maken vanuit 
Schotland met vaartuigen gemaakt van huiden. Het Ierland dat zij ontdekten, was een dicht bebost gebied 
met een overvloed aan vis, wild en gevogelte. Gedurende 3000 jaar bevolkten zij uitsluitend de noordelijke 
helft van het eiland. Ze verbleven dichtbij de kust en aan de rivieren, waaruit kan worden geconcludeerd 
dat ze de dichtbegroeide bossen niet konden of wilden verkennen. 
 
Hun lange aanwezigheid werd omstreeks 3700 v. C. verstoord door de komst van een beschaafder volk uit 
de nieuwe steentijd. De nieuwkomers, afkomstig uit Frankrijk, de Nederlanden en Cornwall, kwamen 
oorspronkelijk uit gebieden die reikten tot aan de Middellandse Zee en zelfs het Midden-Oosten. Zij waren 
bedreven wevers, pottenbakkers en gereedschapsmakers, en stichtten de eerste Ierse nederzettingen. Met 
gepolijste stenen ploegden ze de vruchtbare grond om er gerst en tarwe te verbouwen en kapten bossen 
om hun veestapel van graasweiden te voorzien. Deze Fir Bolg hadden grote eerbied voor hun doden. Ze 
bouwden tussen 2000 en 3000 v. C. honderden megalithische tombes, dolmens en ganggraven.  
 
Deze vroegste Ierse geschiedenis ligt verscholen in een pastoraal landschap, op een terrein van 3 bij 5 km, 

dat 'Brugh na Boinne' het paleis van de Boine, wordt genoemd. Dit is een soort Ierse 'Vallei der 

Koningen', waarvan men denkt dat er een groot aantal hoofdmannen uit de steentijd begraven werd. Op 
deze bijzonder belangrijke archeologische vindplaats zijn tenminste vijftien neolithische graven gevonden. 
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De graven van Newgrange, Dowth (was erg beschadigd door ‘archeologen ‘ in de 19de eeuw en is nu 

verder in restauratie) en Knowth  zijn de meest bekende. De site van Lough Crew is bekend om zijn vele, 
kleinere ganggraven. Hierover verder meer. 
 
 

2 a) Newgrange 

 
Een paleis voor de doden? Een sterrenwacht? 

Een kalender? Een gewijde plek voor een oogstritueel? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het graf dateert waarschijnlijk van 3200 v. C. (600 jaar ouder dan de piramide van Gizeh en 1000 jaar 
ouder dan Stonehenge) en is een schitterend staaltje van architectuur uit de steentijd. Inderdaad 'steentijd, 
want in geen enkel graf van deze periode zijn metalen voorwerpen aangetroffen. De grafheuvel werd in 
1669 ontdekt door een Welshe geleerde. Tussen 1962 en 1975 heeft men het graf gerestaureerd. De 
mantel van stenen en aarde (waarop vroeger koeien en schapen graasden) werd verwijderd waarbij de 
lichtkoker ontdekt werd en ook de sleuven die het regenwater afvoerden. De grafkamer is van binnen nog 
steeds kurkdroog. 
 
De 12 meter hoge grafheuvel heeft een doorsnede van 69 meter en is omgeven door 12 van de 
oorspronkelijk 35 rechtopstaande stenen (standing stones). De grote langwerpige steen voor de ingang is 
versierd met spiralen, ruiten en halve cirkels. De onderrand van de heuvel is bedekt met grote bruine 
steenplaten en daarboven met grote witte keien van kwarts. 
 
 
De ingang op het zuidoosten bestaat uit een platte steen met daarboven een lichtkoker. En hier doet zich 
elk jaar weer een interessant fenomeen voor: op 21 december - het wintersolstitium - schijnt de 
opgaande zon langs de opening van de lichtkoker, door de 25 meter lange gang, tot in de grafkamer. 
Gedurende 17 minuten wordt de grafkamer, diep in de heuvel, schaars verlicht door de flauwe winterzon. 
Een soortgelijk effect heeft plaats in Stonehenge. 
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Er zijn vele interpretaties van dit uitzonderlijke gebeuren. Eén ervan is dat tijdens het 
wintersolstitium, op de kortste dag van het jaar, de schemerzone tussen levenden 

en doden zeer klein is. Zo is het mogelijk dat de voorouders de zielen van de doden 
kunnen komen halen, gebruikmakend van de zonnestralen als voertuig. Het is wel 

zeker dat we kunnen spreken van een zonnecultus, zoals in Stonehenge.  
 
Het graf bestaat uit een lange gang en een open ruimte. De gang zelf is bedekt, niet alleen met 
eeuwenoude versieringen, maar ook met namen van bezoekers uit de 19de en 20ste eeuw. De grafkamer 
zelf is 6 meter hoog, gemaakt met kringsgewijs opgestapelde stenen, en bevat drie graf’kamers'. Ook hier 
vind je de typische spiralen en cirkels weer. In elke kamer ligt een grote ronde steen (‘stone bassin’). 
De grafheuvel is opgebouwd uit 200.000 ton (!) stenen. Bij de bouw van deze graven stond duurzaamheid 
voorop; vele generaties moesten er gebruik kunnen van maken. Van sommige graven is bekend dat ze 
langer dan 1500 jaar in gebruik zijn geweest. 
Het lichaam van de dode werd eerst verbrand waarna de as in een urne werd gedaan en in een van de 
grafkamers geplaatst. Dat ging gepaard met ingewikkelde rituelen. In de grafkamer werden de doden 
omringd door aardewerk, werktuigen en voedsel voor het hiernamaals.  
De spiralen, cirkels, visgraatmotieven en de dubbele spiraal vinden we terug op de stenen van Newgrange 
en nog veel andere soortgelijke monumenten. Laten we ons weer aan een interpretatie wagen: 
 
 

De dubbele spiraal is het symbool van de eeuwige, altijd terugkerende kosmische adem- 
haling, die zich reflecteert in alle vormen van levensuiting en beleving zoals de jaarcyclus der seizoenen, 
de maancyclus, de cyclus van geboorte, leven en dood, tot zelfs in de eenvoudige ademhaling. In wezen 

komt het erop neer dat, vanuit het centrum, een uitbreiding, expansie plaatsvindt die, de spiraal 
doorlopend, alle facetten van groei waarneemt, tot de volheid bereikt is. Tegelijkertijd wordt wat in het 

verleden waardeloos bleek, vernieuwd. Als eens een cyclus doorlopen is (einde van de eerste spiraal), dan 
wordt als het ware de ervaring naar binnen gebracht, gecenterd in de tweede spiraal die terug naar binnen 

draait. Een mooi beeld krijgt men, als men de dubbele spiraal plooit, zodat twee spiralen boven elkaar 
komen te liggen. Dan blijkt dat de tweede een herhaling is van de eerste, maar op een hoger plan, 

gebruikmakend van de pulserende beweging en ervaring (leerproces) van de eerste.  Dat gaat eindeloos 
door en gebeurt overal omdat alles interactief is. 

Deze beweging wordt gesymboliseerd in de Swastika en de Souastika, de linksdraaiende, vrouwelijke 
ontbindende energie en de rechtsdraaiende, mannelijke structurerende energie, die samen het doorlopen 

van alle processen, vastgelegd in de dubbele spiraal, mogelijk maken. 
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2 b) Knowth 

 
Terwijl Newgrange het beroemdste is van de drie ganggraven van de Boynevallei, is Knowth het meest 
opvallende omdat het zoveel te bieden heeft qua megalithische kunst en geschiedenis die we kunnen 
achterhalen door de lagen waaruit het opgebouwd is. 
Knowth bevat 1/3 van alle gekende megalithische kunst in Europa. Het bestaat uit 2 gangen (die jammer 
genoeg niet meer open zijn) en 18 kleinere ‘satellietgraven’. De site is uitgegraven geweest over een 
periode van 40 jaar en is nu open voor het publiek. 
Er zijn dus twee gangen in Knowth (Newgrange heeft er één) die resp. wijzen naar het oosten en naar het 
westen. Vroeger dacht men dat het wees op een lente- en herfstequinox, maar nu hebben onderzoekers 
gevonden dat de grafheuvel van Knowth een ‘Maankalender’ inhoudt. 
De bouwers van Knowth konden de bewegingen van de maan begrijpen en voorspellen. Sommige van de 
127 prachtige ingekerfde stenen die rond de tombe liggen bevatten tekeningen met berekeningen van de 
maanstanden. De ‘maansteenkalender’ zie je hieronder.  
Kijk ook naar: http://www.mythicalireland.com/ancientsites/knowth/calendarstone.html Hier krijg je 
volop uitleg over de beroemde kalendersteen. 
 
Knowth kende een impressionante activiteit vanaf 6000 v.C. over de eeuwen heen. Er waren tien lange 
periodes van activiteit. Gedurende de IJzertijd bijvoorbeeld was de site versterkt, en later werd ze de 
hoofdstad van een koninkrijk dat Brega noemde. 
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Grote aantallen artefacten werden gevonden in Knowth, 
onder andere het beroemde ‘flint macehead’ (zie tekening), 
een stenen fallus en een groot stenen bassin. 

 

 

 
 

 
 
 
 

2 c) Loughcrew 
 

De site van Loughcrew is een neolithische begraafplaats die zich op 40 km van Newgrange bevindt. Ze 
situeert zich op drie heuveltoppen dichtbij het stadje Oldcastle en bevat tal van ganggraven die zelfs nog 
wat ouder zijn dan die in de Boine Valley. Het complex is gekend als ‘Sliabh na Caillighe’ , ook wel ‘Mount 
of the witch’ genoemd of ‘ Storied Hills’.  
De heuvels noemen Carnbane West en East en Patrickstown. 
Deze site is bekend om zijn grote verzameling graven die ook hier weer prachtig versierd zijn met 
symbolen waar wij alleen maar het raden naar hebben : zonne- of maansymbolen, van religieuze 
oorsprong…we weten het niet. 
Omdat deze site niet toeristisch uitgebaat wordt, ligt ze hier nog maagdelijk door zijn bezoekers te 
ontdekken…zoals zovele overblijfselen uit het Ierse verleden. 
 
Kijk ook hier eens naar op de website van Mythical Ireland. Daar vindt je prachtige foto’s die je alvast een 
voorsmaakje geven. 
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2 d) The hill of Tara 

 
 
Gedurende méér dan 2000 jaar was Tara een centrum van religieuze en politieke macht. Ze bereikte haar 
hoogtepunt in de eerste eeuwen n.C. toen de Ard-Ri’s of Hogekoningen in Tara zetelden. Vanaf de vijfde 
eeuw echter verloor Tara snel aan belang. 
 
Wat is er te zien? Veel gras dat groeit op onnatuurlijke golvingen, die ellipsen en cirkels vormen : raths. Eén 
rechthoek, een hele lange. Een lelijk beeld van Sint-Patrick, honderd jaar oud, mishandeld door vandalen. 
Een steen, anderhalve meter hoog. En een tumulus afgesloten met een traliehek. 
 
En toch...   hier in Teamhair na Riogh (Tara van de koningen), regeerde in de derde eeuw de grootste van 
alle Ierse koningen, Ard-Ri Cormac mac Art of ‘Cormac de Wijze’. Zijn legendarische daden zijn groot, zijn 
historische authenticiteit daarentegen is betwistbaar. 
Cormac mac Art regeerde als een echte Salomon rond 227nC. Hij was een groot krijger, filosoof en bouwer. 
Hij liet in Tara een onwaarschijnlijk groot houten paleis bouwen. Het was rechthoekig van vorm, 229 meter 
lang, 23 meter breed en 12 meter hoog. Er was een toegangspoort in het noorden. In de westelijke en 
oostelijke muren waren telkens zes ingangen. Het paleis werd ‘Teach Miodchuarta genoemd’ of ‘huis van 
de rondgaande honingwijn’. Het complex was verdeeld in verschillende vertrekken, die uitgaven op een 
centrale gang. Er bestaat een tekening in het 12de eeuwse '‘Book of Leinster'’ 
Waar eens het paleis stond, zijn door een cameralens alleen nog lange parallelle aardwallen te zien maar 
met je verbeelding kan je beter doen. Dan zie je het eiken gebouw met daarbinnen de hal waar Ard-Ri 
Cormac en zijn duizend gasten in prachtige keltische gewaden aanzitten aan een rijk buffet. 
De druïden, barden, prinsen, koningen, stamhoofden en krijgers, vrouwen en mannen, hadden allen een 
welbepaalde plaats in de hal, en ieder kreeg een portie vlees toegewezen, overeenkomstig zijn status. 
Driehonderd schenkers liepen af en aan om de prachtig versierde drinkhoorns te vullen, honderdvijftig koks 
zorgden voor evenveel dampende ketels. 
De feesten duurden zes dagen en symboliseerden het huwelijk van de koning met het land. 
 
Het was niet gemakkelijk om Ard-Ri te worden. De steen naast het beeld van Sint-Patrick is de ‘Lia Fail’ of 
‘Steen der Beschikking’. Deze inauguratiesteen schreeuwde het uit wanneer de uitverkoren pretendent 
hem aanraakte. De koninklijke wagen wierp een verkeerde kandidaat af. Twee sindsdien verdwenen 
stenen, een handbreed van elkaar verwijderd, openden zich alleen om de juiste man door te laten. Een 
waarzegger werd dronken gevoerd en door vier druïden in slaap gebracht. In zijn droom verscheen de man 
die koning moest worden. 
Oorspronkelijk stond de ‘Lia Fail’ een eindje meer naar het noorden, in de buurt van de tumulus. Hij werd 
verplaatst naar zijn huidige positie om het feit te herdenken dat zich hier het massagraf bevindt van 37 
mensen, gedood bij de opstand van 1798. 
 
Er bestaat een verhaal over hoe koning Cormac mac Art de eerste Ard-Ri was die niet in ‘Brugh na Boinne’, 
de heidense ‘Vallei van de koningen’ begraven wenste te worden, maar wel in Ross-na-Ree, rechtopstaand 
in de aarde, het aangezicht naar de opgaande zon gericht. Dit verhaal is één van de vele voorbeelden van 
de toevoegingen die de monniken die de Ierse mythologische cycli noteerden, aanbrachten, als bewijs dat 
Cormac de wijze stierf als een bekeerde christen. 
 

Helemaal op de top van Tara staat de ‘Stone of Destiny’, een menhir met magische krachten: drie maal 

rond de menhir stappen terwijl je een wens of intentie uitspreekt zou leiden tot het uitkomen van die wens 
of intentie ergens in de toekomst. De Stone of Destiny werd in 2012 beschadigd door vandalen die er met 
een hamer op ingebeukt hebben. 
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Tara of Temair wordt beschouwd als een heilige plaats waar de goden verblijven en vanwaar men kan 
overgaan naar de andere wereld. 

 
 

 

3) De vorming van het Keltische Ierland 
 

3 a) Keltische volkeren 

 
Tussen 2100 v.C. en 1300 v.C. bereikte een nieuwe golf migranten Ierland: de Beakerpeople genoemd, 
naar het elegante aardewerk dat zij produceerden. Dit volk is mogelijk de Tuatha Dé Danaan (Tuatha = 
klein vorstendom) geweest, een volk dat in legendes tot bovennatuurlijk werd verheven - de elfen en 'little 
people' uit de Ierse folklore. 
 
Ze waren mijnbouwers die in staat waren metaal te bewerken. Ze maakten speerpunten, dolken, bijlen, 
enz. die gedecoreerd werden met weer dezelfde spiraalvormige lijnen. Goud werd gevonden in rivieren in 
County Wicklow. Hiervan werden sieraden gemaakt: halvemaanvormige halskragen, gedraaide 
halssnoeren en grote oorhangers. 
De Ierse goudsmeedkunst bereikte haar hoogtepunt rond 700 v.C. Vormgeving en versiering werden 
steeds fijner. Omstreeks die tijd werden in de sieraden ook edelstenen verwerkt die van ver moesten 
worden ingevoerd, zoals de faience, een heldere, blauwe steen, die uit Egypte kwam, en amber uit de 
Baltische staten. 
 

Van deze cultuur zijn duizenden graven in de vorm van dolmen (soort hunebedden), ringvormige 

steenhopen en bewerkte, staande stenen (menhirs) overgebleven. De Ierlandtoerist vangt soms een glimp 

op van deze overblijfselen uit de grijze Ierse oudheid. Soms staat een menhir, steenhoop of dolmen 
middenin een omgeploegde akker… door het vee als krabpaal gebruikt. 
 
 
De Kelten (Gaels) waren de volgende veroveraars die Ierland rond 500 v.C. binnenvielen. Het waren 
immigranten die vorm gaven aan de Ierse natie. Als tak van het Indo-Europese ras trokken deze 
nomadische herders vanaf 3000 v.C. vanuit hun thuisland in de steppen van Westelijk Rusland naar India, 
Europa en het Midden-Oosten. Ze overheersten Europa en verspreidden zich van Joegoslavië tot Portugal 
en van Duitsland tot Italië. 
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Dit voortvarende en innovatieve volk ontwikkelde de zeis, het vat, de emmer, en de pantalon (waarmee 
eenvoudiger paard kon gereden worden). Hoewel zij cultureel gezien hoog ontwikkeld waren, werden de 
Kelten door de Romeinen als barbaren beschouwd, omdat zij het schrift niet kenden. Ze brachten een 
uitstekend georganiseerde sociale structuur naar Ierland. De Ieren zijn nog steeds trots op hun Keltische 
verleden, een verleden dat door het geografisch isolement van het land vrij goed bewaard is gebleven. 
Vanwege hun invloed op de hedendaagse Ierse samenleving bespreken we ze even apart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 b) De Keltische wereld 
 

We zullen blijven vertrouwen tot de hemel op ons valt en ons vermorzelt, tot de aarde zich opent en 
opslokt, tot de zee omhoog rijst en ons overspoelt (Keltische eed der elementen). 

 
Het zweren van een eed die de elementen aanroept als getuigen is een daad van moed en groot 

vertrouwen. De Kelten erkennen geen grotere kracht dan die van lucht, vuur, water en aarde, want dat zijn 

de voortdurende krachten die onze planeet vormen. Als de elementen het begeven, eindigt de wereld. 
Deze eed van de elementen, gezworen tot het einde van alle dingen, openbaart de cultuur van de Kelten: 
indrukwekkend, trouw en blijvend. Hoe wordt haar geest opgewekt en in stand gehouden? Wat was haar 
bron?  
Voor de antwoorden zullen we een blik werpen op de gemeenschap van de Kelten. 
 
 
We associëren de Kelten met het kenmerkende ingeweven knoopwerk dat hun kunstvoorwerpen 
karakteriseert en het is een goede mogelijkheid om over hen te denken. Keltisch knoopwerk is 
samengesteld uit kronkelende, dooreengevlochten bochten; voortdurend van vorm veranderend in het 
centrale patroon.  
Wanneer men de dubbele spiraal steeds weer herhaalt en in deze boord ook de complexe Keltische wereld 
codeert, krijgt men de weeftekeningen. Deze wereld, die zowel op sociaal, cultureel, hiërarchisch, 
geografisch, spiritueel en bovennatuurlijk vlak zo complex was, levert ineengeweven verhoudingen op, 
waar alles met alles en door alles met elkaar verweven en verhouden wordt, zodat een kleine verandering 
hier, een meetrillen veroorzaakt daar. Dit neutronennetwerk, voorgesteld als weefornament, kon 
waarschijnlijk niet in een wereldse codex gevangen worden, temeer nog daar de Kelten ons geen 
geschreven overlevering nalieten.  
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De Kelten waren mensen die samengehouden werden door conservatieve tradities, aaneengesloten in 
naar klasse geordende stammen. Landbouw ondersteunt de economie, de laagst geklasseerden van deze 
gemeenschap bebouwden het land, ambachtslieden bezaten aanzienlijk respect.  

De Kelten versnelden met hun ijzeren werktuigen de bouwtijd van raths en cashels, cirkelvormige aarden 

of stenen verdedigingsmuren om de veestapel binnen, en de vijand buiten de nederzetting te houden. Er 

zijn in het hele land meer dan 30.000 van deze cirkels overgebleven. Door bijgeloof heeft men nagelaten 
deze cirkels om te ploegen of anderszins te verstoren, hetgeen verklaart waarom er nog zo veel van over 
zijn. (We zien een mooie cirkel op de weg van Newtownmountkennedy naar Glendalough) 
 
Hoofdmannen en koningen regeerden, hun volgelingen belonend met grond, terwijl krijgslieden de 
stamgrenzen vrij van vijanden hielden.  
Vrouwen hadden een zekere vrijheid; zij hadden toegang tot het krijgerschap, zij waren leraressen, 
profetessen, handwerkslieden, barden en druïden. 
In zo'n woeste stamgemeenschappen waren eerbewijzen hoogst belangrijk. De meeste van de wetten 
handelden over eerverlies, belediging en schadeloosstelling van een gewonde partij. Terwijl veten een 
gemeenschappelijke reden waren voor het behalen van succes, was pleegouderschap een belangrijk 
aspect van de gemeenschap. Pleegouderschap bestond eruit dat een jong kind van de ene familie 
opgenomen werd in een naburige familie. Het was een wijd verbreide gewoonte om zo loyaliteit en 
verplichtingen die families met elkaar verbonden, te creëren. En het werd, evenals gastvrijheid, als een 
heilige plicht beschouwd. 
 
De Keltische gemeenschap erkende persoonlijke inspanning en prestatie met grote eerbewijzen : de beste 
krijger kreeg de eerste keus van het vlees, ter ere van de mooiste vrouw werden liederen gezongen, de 
meest bekwame vakman kreeg een stoel in de hal van de koning. Daarvan vinden we vandaag nog sporen 
terug: de moderne Kelten eren hun musici, dichters en stamgewoonten in speciale rivaliserende 
samenkomsten zoals de Ierse Feis, het Welshe Eisteddfod en de Highlandgames in Schotland. 
 
De Kelten lieten ons geen geschreven bronnen na, hoe kunnen we dan zoveel van hen weten? Eerst en 
vooral door hun kunstvoorwerpen en verder is veel van hun mondelinge kennis, inclusief wetten, verhalen, 
historische chronologie beschreven door barden, die de geestelijken werden in het begin van de Keltisch-
Christelijke jaartelling. 
Ook klassieke schrijvers die met de Kelten in contact kwamen, schreven neer wat ze observeerden. 
Sommige van deze verslagen laten een belangrijke rassenvoor- ingenomenheid zien, want de Kelten 
werden door de 'beschaafde wereld' gezien als barbaren; de geschriften van Julius Ceasar in 't bijzonder 
die er belang bij had de Keltische koninkrijken te overwinnen. 
 
De Romeinse verovering van Spanje en Gallië, beide Keltische landen, werd gevolgd door de verovering 
van Britannië. Maar Rome zegevierde niet in Ierland, die taak was weggelegd voor de Noormannen. Het 
Keltische volk leefde veilig in zijn microkosmos, zich houdend aan de traditionele stamzeden. 
 

De Kelten verdeelden het land in een aantal koninkrijken. Het bekendste daarvan is Tara (zie vroeger), we 

bezoeken het op terugweg van Newgrange. Deze nederzetting kwam tot grote bloei tussen de 3de en de 
6de eeuw n.C. en vormde het religieuze en culturele centrum van Ierland. Hier werden voor het eerst een 
aantal gedragsregels opgeschreven in een soort wetboek, bekend als 'Brehon Laws'. Opvallend is dat het 
heuvelfort van Tara gebouwd was op een voormalige neolithische nederzetting.  
zie ook vroeger de foto van de 'Mount of the Hostages' 
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En tenslotte mogen we de wereld van de Kelten niet verlaten zonder ook nog een woordje te zeggen over 

hun verhouding tot het mystieke. 

De Kelten geloofden onvoorwaardelijk in het bovennatuurlijke, een gebied grenzend aan de gewone wereld 
en die soms overlappend. Ze stonden niet alleen in dat geloof, want iedere oorspronkelijke inheemse 
cultuur deelde het geloofde in, in praktisch hanteerbare werkelijkheden, hoewel de details ervan door de 
plaatselijke cultuur werden bepaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Keltische bovennatuurlijke wereld bestaat als een aanvullende werkelijkheid die bezocht kan worden. 
Het bestaan ervan bedreigt of loochent de gewone werkelijkheid niet, maar existeert ernaast. Zo is het 
feeënland voor het hedendaagse Ierse volk nog een veelgebruikt begrip om over het bovennatuurlijke te 
praten. 'Fee' kan zowel een plaats zijn als een bewoner van die plaats. Feeën zijn geen vlinderachtige 
wezens, maar 'zij die voornaam zijn', 'wezens met grote kracht'. Deze krachten zijn de oude godheden van 
de Keltische wereld die hun eigen symbolische expressie vormen van de natuurlijke wereld.  
Daarnaast bestaan nog de wezentjes uit de magische wereld, de leprechaun, de faerie, de pixie, enz 
 
De Kelten maakten gewoonlijk geen beelden van hun godheden, zij verkozen de heilige plaatsen te 
aanbidden (daar in-gebed zijn). Deze plaatsen werden geassocieerd met goddelijke kracht; bronnen, 
bossen, bomen, bergen en rivieren waren natuurlijke tempels. 
Sommige delen van het land zijn gedenkwaardig vanwege de grote daden die daar hebben 
plaatsgevonden en vertellers in Ierland ontwikkelden een genre verhalen genaamd 'Dindchensas' of 
'verhaal van de plaats'. 
De aarde werd als heilig gezien omdat ze bezield was met mystieke activiteiten, waarneembaar door 
helderziende vertellers, priesters van de goden. Heilige plaatsen zijn dikwijls poorten naar het 
bovennatuurlijke en kunnen fungeren als concentratiepunten voor bovennatuurlijke activiteit : een staande 

steen, een meer, een verhoging in het landschap zoals de 'Hill of Tara', enz. 

 
 

 
 
 
 

Het spiritueel erfgoed van de Kelten werd behoed door druïden en barden. Niet zelden kenden zij 

honderden verhalen, door overlevering, in een lange leertijd bijeengebracht. Het doorgeven was een 
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belangrijke zaak omdat de leerling-verteller het essentiële begrip moest kunnen opbrengen om de ware 
toedracht te kunnen puren en beleven. Het beeldmateriaal moest zich kunnen ontvouwen voor de 
luisteraar; vele verhalen waren voor speciale gelegenheden gemaakt en als dusdanig een ideale 
voorbereiding voor de op komst zijnde gebeurtenis, zoals geboorte, heldhaftigheid en dood. 
 
De druïden hadden grote invloed op het leven van die tijd. Evenals koningen en aristocratie beschikten zij 
over lijfeigenen en slaven, land en vee. 
Goden werden door hen door middel van rituelen aanbeden en om ze gunstig te stemmen werden mensen 
geofferd, soms zelfs iemand van hun eigen druïdekaste. 
Op 1 mei vierde men het feest van Beltane, het luidde het begin van de zomer in. De priesters riepen dan 
de god van het vee en de god van de oogst aan. Tijdens ongunstige tijden rolden er letterlijk koppen. De 
Kelten geloofden dat afgehakte hoofden voor de levenden konden pleiten in het hiernamaals.  
 
Maar de druïden hielden zich ook met wetenschap bezig. Ze bestudeerden de wisselwerking tussen zon, 
maan en sterren. Een druïde moest ongeveer 20 jaar studeren alvorens hij de Keltische geschiedenis, 
religie en wetten uit het hoofd kende. Zoals hierboven reeds werd gezegd, werd alles  mondeling 
overgebracht, veelal in dichtvorm. Ze kenden nog geen schrift. Hun kennis van de natuur moet 
indrukwekkend geweest zijn en hun rol in de geschiedenis van de Kelten wordt als doorslaggevend 
beschouwd. 
 
In de Keltische landen was slechts een minderheid bekend met de mystieke training van barden en 
druïden, maar iedereen was wel in staat om te luisteren en de geestelijke traditie te begrijpen die ermee 
werd ondersteund. Daarom is het Christendom zo bereidwillig aanvaard omdat de zendelingen hetzelfde 
procédé gebruikten bij het doorgeven van de Christelijke mysteries. 

 
De val van het Romeinse Rijk stortte Europa in een zwarte periode. Voor Ierland daarentegen brak een 
Golden Age aan, de tijd van het... 
 

4) Iers Christendom 
 
Toen het Christendom Ierland bereikte, kreeg men aanvankelijk niet te maken met de vijandigheid die men 
elders had ervaren. De eerste missionarissen waren slim genoeg om hun preken aan te passen aan de 
‘heidense’ Ieren, waarbij vaak gebruik werd gemaakt van plaatselijke mythologie om de Christelijke doctrine 
kracht bij te zetten. 
 
De grootschalige bekering van de Ieren is te danken aan St. Patrick (alhoewel de moderne 
geschiedschrijving twijfelt aan zijn bestaan), die in 432 arriveerde, en zijn volgelingen.  
 
Omdat men ver van Rome verwijderd was, verkoos de Kerk om Ierland tegemoet te komen  bij zijn 
plaatselijke gewoontes in plaats van een starre, dogmatische leer op te dringen. Er ontstond een 
kloostersysteem, waarbij ver uiteenliggende kloosters zich ontwikkelden tot centra van wetenschap. Ierland 
bloeide op als veilige haven voor kunsten, literatuur en wetenschap, die duizenden pelgrims en leerlingen 
aantrok. In de 7e eeuw n.C. stuurde Ierland zijn eigen missionarissen naar Europa om kloosters te stichten 
en de Europeanen weer de kennis terug te geven die ze waren kwijtgeraakt.  
 
De Ieren ontwikkelden een moeilijk en beperkend schrift - oghamschrift - dat gewoonlijk bestond uit regels 
die werden uitgehouwen op de hoeken van een stenen grafzuil. 
De meer ontwikkelden leerden Latijn, en daarmee ook lezen en schrijven. Monniken besteedden veel tijd 
aan het kopiëren van belangrijke manuscripten en het samenstellen van gedetailleerde annalen van de 

Ierse geschiedenis. Enkele van deze werken zijn bewaard gebleven (Book of Kells), het zijn prachtige 
voorbeelden van middeleeuwse artisticiteit. Het waren gouden eeuwen (7de tot 9de eeuw) voor Ierland. 
 

Andere overblijfselen van het Iers Christendom zijn de grote stenen kruisen (Irish crosses). Deze werden 

voorzien van bijbelse taferelen om analfabeten kennis te laten nemen van de vertellingen van het Oude en 
Nieuwe Testament. 
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            Book of Kells                                                         Het Zuidkruis of Muiredachs Hoogkruis in Monasterboice 

 
Een van de kloosters die in hoog aanzien stond en waarvan we de goed bewaarde overblijfselen gaan 
bezoeken is Glendalough. 
 
 

Glendalough, 'de vallei van de twee meren', ligt ingesloten tussen steile bergen en is een van de mooiste 

en belangrijkste kloosternederzettingen uit het verleden.  

St. Kevin stichtte deze nederzetting rond 520 n.C. De heilige woonde in 'St. Kevin's cell', een stenen 

gebouwtje in een rots dat de vorm van een bijenkorf had. Volgens de overlevering zou Sint Kevin 120 jaar 
oud geworden zijn. Hij werd door zijn liefde voor dieren vergeleken met Sint Franciscus.  
Toen zich steeds meer volgelingen bij Kevin aansloten, ontstond een beroemde kloosterschool met vele 
duizenden leerlingen uit diverse landen van Europa. 
 
Dat duurde tot de 10de eeuw. Toen werd het kloostercomplex herhaaldelijk geplunderd door de 
Noormannen. Na 1214 werden de gebouwen een schuilplaats voor rovers en vogelvrijverklaarden. 
Engelsen plunderden in 1398 vanuit Dublin de kloosterstad. Het klooster werd herbouwd en weer in 
gebruik genomen. Uiteindelijk werd het in de 16de eeuw opgeheven in opdracht van de Engelse koning 
Hendrik VIII.  
 

Op het kloosterdomein zie je ook de 'Round Tower', typisch voor de vroeg-Christelijke architectuur. Ze 

waren in de eerste plaats bedoeld voor het luiden van de klok om het volk bijeen te roepen voor de 
eredienst. Maar ze werden ook gebruikt als vluchtplaats. Daarom was de ingang soms tot 7 meter boven 
de grond aangebracht. Wanneer de vikingen de nederzetting aanvielen, verschansten de monniken zich in 
de toren. Als die aanvallers echter brand stichtten onderaan de toren, fungeerde die als een goed 
trekkende schoorsteen. De round towers werden tussen de 9de en 12de eeuw gebouwd. Ze hadden een 
hoogte van 25m en telden binnenin verschillende verdiepingen.  
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5) Vikingen 
 
In 795 verschenen vanuit het Noorden ranke schepen met hoge voorsteven; de Vikingen hadden Ierland 
ontdekt. De eerste schepen werden al gauw door duizenden anderen opgevolgd. De Kelten, wederom 
zonder centraal bestuur of verdediging, werden overrompeld door de woeste krijgers. 
Keer op keer werden de kloosters geplunderd en het landschap kaal geplukt. De 'round tower' was dikwijls 

de laatste toevlucht waar de verschrikte monniken zich met hun schatten terugtrokken (het Book of Kells 

is zo aan de vernieling ontsnapt). Gedurende twee eeuwen duurden de plunderingen voort, maar na 
verloop van tijd vestigden de Vikingen zich hier en mengden zich met de Ierse bevolking. In de 10de en 
11de eeuw stichtten zij de steden Dublin, Waterford, Limerick, Wexford, Wicklow en Cork (alle grote steden 
aan de Oostkust). In 1014 trok Brian Borü, de eerste koning wiens autoriteit door het hele eiland werd 
erkend, ten strijde en versloeg een horde Vikingen uit Dublin. Zijn overwinning maakte een einde aan de 
Noorse overheersing (Battle of Contarf). 

 

6) Anglo-Normans 
 
Een zo mogelijk nog traumatischer ervaring dan de invallen van de Vikingen zou het land kort daarna 
overvallen. De gevolgen hiervan stippelden de koers van de Ierse geschiedenis uit, en die gevolgen zijn 
nog altijd merkbaar. 
 
De onderlinge machtsstrijd tussen de minder belangrijke koningen was eeuwigdurend. Toen Dermot 
MacMurrough, koning van de provincie Leinster, in 1169 militaire assistentie zocht in Engeland, kreeg hij 
een grotere troepenmacht toegewezen dan hij verlangde.  
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Met hun superieure militaire technologie wisten de Anglo-Normandische huurlingen op eenvoudige wijze de 
rivalen van MacMurrough uit te schakelen en Dublin in te nemen. Hun leider Strongbow huwde de dochter 
van MacMurrough en werd later koning van Leinster. 
 
Hiermee waren de Engelsen binnengehaald en de Ieren zouden in de komende eeuwen een verbeten strijd 
voeren om ze uit hun land te verdrijven. 
Binnen tachtig jaar bestuurden de nieuwe heersers driekwart van het eiland. Ze pasten zich zo goed aan 
de heersende gebruiken aan, dat ze 'Ierser werden dan de Ieren'... tot groot ongenoegen van de Engelse 
koningen. De Anglo-Normandische heersers breiden hun macht steeds verder uit en versterkten hun eigen 
koninkrijken.  
Aan het begin van de 16de eeuw echter, was het gebied dat nog door de Engelse kroon werd bestuurd, 
ingekrompen tot Dublin en omstreken, een gebied dat de naam 'Pale' kreeg.  Koning Hendrik VIII wou zijn 
gebieden formeel terug veroveren en sloeg de rebellie uiteen van de 'oud-Engelse' grootgrondbezitters.  
Engeland stond voor een dilemma : Ierland was te ver verwijderd om eenvoudig bestuurd te worden, maar 
te dichtbij om te negeren. Toen Hendrik VIII in 1535 met Rome brak en van Engeland een protestantse 
natie maakte, kreeg het conflict tussen beide landen een religieus karakter, want Ierland bleef trouw aan 
zijn katholieke traditie. 
In 1601 versloeg het Engelse leger de Iers-Engelse graven. Ze moesten hun grondgebied afstaan aan de 
Engelse kroon en Ierland verlaten. Deze gebeurtenis luidde het einde in van het Keltische Ierland. 

 
 

7) Cromwell 
 
De 17de eeuw betekende voor Ierland een eeuw van strijd. In 1641 probeerden katholieken uit Ulster hun 
verbeurd verklaarde grond terug te krijgen. Zij vermoordden vele van de gehate protestanten. 
Deze wraakneming zinde de Engelse staatsman Oliver Cromwell absoluut niet. Terwijl Ierland nog in 
handen van de royalisten was, berustte de echte macht bij Cromwell en zijn aanhangers, de 
Independenten. Hij onderwierp Ierland op een bijzonder wrede manier. Hij wou het 'afgodische Ierse volk ' 
vernietigen. En bijna voegde hij de daad bij het woord, want door zijn moordzucht liep het inwonertal 
drastisch terug van 1.500.000 tot 650.000. 
Hij deporteerde duizenden Ieren naar de Engelse koloniën in Virginia om als slaaf tewerk- gesteld te 
worden. Zijn wraak was afgerond, en de overheersing van  de Iers sprekende katholieke boerenbevolking 
door een kleine groep protestantse Britten werd een feit. 
 
 
 

8) 18e en 19e eeuw 
 
In 1714 bezaten de Ieren nog maar 7 procent van hun land. Toen Jacobus II, een trouwe aanhanger van de 
rooms-katholieke Kerk, in 1685 tot koning van Engeland gekroond werd, kregen de Ieren weer hoop op 
bevrijding. Hij benoemde katholieken op hoge posten en tijdens zijn bewind veroordeelde het Ierse 
parlement, nu gedomineerd door katholieken, de landhervormingen van Cromwell. 
De handelswijze van Jacobus alarmeerde de protestanten in Engeland. In 1688 werd de koning 
gedwongen naar Frankrijk te vluchten. Zijn zwager besteeg de troon als Willem III, en versloeg het leger 
van Jacobus in 1690 in de slag van de Boyne. Eens temeer moest het Ierse volk capituleren voor de 
bezetter. Het oude Ierland was verwoest. 
 
Willems beloften van religieuze tolerantie jegens de overwonnenen waren van korte duur, omdat te veel 
druk kwam uit protestantse hoek. In de plaats kwamen een aantal wrede antikatholieke maatregelen die 
werden opgenomen in het strafrecht, bekend onder de naam Penal Laws, die de bitterste eeuw van 
Engelse overheersing van Ierland inluidden. 
 
Katholieken mochten geen land bezitten, hadden geen stemrecht, mochten geen wapens bezitten, niet 
studeren, geen strafrecht beoefenen, niet in militaire dienst gaan, en alle priesters met een hogere functie 
dan parochiaal priester werden verbannen, terechtgesteld of gevangen gezet. De Penal Laws waren 'een 
werktuig van doordachte vindingrijkheid, geschikt om een volk te verarmen en te degraderen, en tevens 
ingaand tegen de geest van menselijkheid' (Edmund Burke) 
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Hoe streng de wetten ook waren, ze misten op vele fronten hun doel. De Ieren waren meesters in het 
ontduiken en aan het eind van de 18de eeuw werden ze minder scherp gehanteerd. 
In diezelfde tijd werd door de Ieren een aantal geheime genootschappen opgericht die tot doel hadden de 
boeren te beschermen tegen de landeigenaren. Ze hanteerden een aantal primitieve 
vergeldingsmaatregelen (brandstichting, doden van veestapels, ophangen van belastingophalers) tegen 
huurverhoging, huisuitzetting en andere mistoestanden. Terwijl repressie de solidariteit onder de Ierse 
boerenbevolking versterkte, verloren de bezetters door onderlinge strijd hun greep op het land. 
 
 Er kwam een politieke stroming op gang die verder werd aangewakkerd door de revoluties in Frankrijk en 
Amerika. Voor de eerste keer begon zich een Ierse nationalistische beweging te ontwikkelen, die zich 
aanvankelijk richtte op de strijd tussen katholieken en protestanten. In 1791 richtte de protestantse jurist 
Wolf Tone de 'Society of United Irishmen' op. Het streven van de Society was om al het onnatuurlijke 
religieuze onderscheid te bannen...om alle Ieren te verenigen tegen het door Groot-Brittannië opgelegde 
onrecht, en een republiek naar Frans model uit te roepen. Tone kreeg geen steun in de politieke kanalen. 
Hij zocht steun bij Frankrijk maar hun gezamenlijk leger werd neergeslagen en Wolf Tone stierf in de 
gevangenis. Zijn martelaarschap voor de Ierse zaak was een feit. 
 
The Great Famine. Tussen 1800 en 1841 groeide de bevolking aan van 4,5 miljoen naar  
8 miljoen. Oorzaak hiervan was de invoer van de aardappel uit Zuid-Amerika, een gewas dat hier goed 
gedijde. Grote delen van de bevolking waren er voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk van. Een 
dergelijke afhankelijkheid kon ernstige gevolgen hebben: in 1845 werd een officiële enquête gehouden 
waaruit bleek dat driekwart van de bevolking werkloos was, er de grootste armoede in Europa heerste en 
de bevolking constant oog in oog stond met de hongerdood. Het rapport werd door het Engelse bestuur 
naast zich neergelegd.  
In hetzelfde jaar teisterde een vreemde ziekte de aardappeloogst, meer dan een miljoen mensen stierven 
de hongerdood, nog een ander miljoen emigreerde naar Amerika, Scandinavië en Australië, waar ze ook al 
niet welkom waren en moest leven in armoede, als tweederangsburgers. 

 

 

 

9) De strijd voor de onafhankelijkheid 
 
In 1867 sloeg de overheid de opstand van twee geheime genootschappen neer (de Fenian Brotherhood en 
de Irish Republican Brotherhood), waardoor voor de daaropvolgende vijftig jaar het gewapend verzet 
definitief een halt werd toegeroepen. Rond 1870 werden deze genootschappen ontbonden, hun leiders 
werden opgehangen of tot jarenlange gevangenisstraffen veroordeeld. 
Charles Parnell was een protestantse grootgrondbezitter die het opnam voor de Ierse kwestie. Hij streefde 
naar een 'Home Rule', die de Ieren een eigen regering en een eigen parlement zou geven. Parnell wilde de 
Ierse pachters tot landeigenaren maken. De Home Rule act werd pas in 1914 door de Engelse koning 
George V ondertekend. Door het uitbreken van W.O. I kwam er echter niets van terecht. 
 
Het geduld van de Ieren was op. Op Pasen 1916 bestormden aanhangers van de Irish Republican 
Brotherhood regeringsgebouwen in Dublin. De republikeinen, verenigd in een nieuwe partij, het Sinn Fein 
(Wij onszelf) riepen namens God en de voorvaderen het Ierse volk op tot de strijd tegen de Engelse 
onderdrukker. De Engelsen traden meedogenloos op tegen de opstandelingen. De leiders werden 

geëxecuteerd in ‘Kilmainham Gaol.’ 
 
In december 1918 behaalde Sinn Fein een overweldigende meerderheid tijdens de algemene verkiezingen. 
De partij meldde zich echter niet in Londen, maar vormde een eigen Iers parlement in Dublin. Eamon de 
VaIera, een van de leiders van Sinn Fein, werd gekozen als eerste president van de Republiek Ierland. Na 
heel wat bloedige aanslagen door Engelse troepen kwam er zelfbestuur en een eigen parlement in 1920. 
Noord-Ierland zou echter verenigd blijven met Engeland. 
 
In 1937 werd de eed van trouw aan de Engelse koning afgeschaft en in 1938 werd in de republiek een 
nieuwe grondwet aangenomen die het land ook een nieuwe naam gaf, EIRE. 



 - 24 - 

De verwachtte economische groei bleef uit. De tweede emigratiegolf volgde. Van 1900 tot 1950 verlieten 
één miljoen Ieren het land. Ondertussen bleven de bloedige aanslagen van het IRA elkaar opvolgen. Deze 
aanslagen kostten hen heel wat van hun populariteit. 'Wij blijven vechten voor een verenigd Ierland' blijft 
nog altijd hun motto. 
 
Noord-Ierland dat geannexeerd is aan Groot-Brittannië,  blijft decennia lang het toneel van bloedige 
aanslagen in een grimmige burgeroorlog tussen katholieken en protestanten.  
 
Ondertussen is de Republiek Ierland toegetreden tot de Europese Unie. Welvaart en economische groei 
gaan hand in hand met de stijgende levensduurte en het bijna onbetaalbare vastgoed. Ierland boert 
goed…of moeten we zeggen boerde goed!  
Want zoals overal in Europa, ondergaat ook Ierland de gevolgen van de wereldwijde economische crisis. 
Vastgoed, waarvan de prijzen de laatste 10 jaar de pan uitswingden, zakt terug naar een meer normale 
waarde. Werkloosheid, fabrieken en kleinhandels die de deuren sluiten. Er komt weer meer armoede in een 
land waar het vangnet van de sociale zekerheid niet functioneert zoals bij ons, waar een deel van de 
bevolking maar net het hoofd boven water kon houden.  
Kijk je ogen uit en beoordeel zelf! 
 
 
Tot daar de Ierse geschiedenis in een notendop. 
 
 

 

 

Dublin 
 

 
 

Dublin is het politiek-culturele middelpunt van het land, telt 700.000 inwoners en wordt door de rivier de 

Liffey verdeeld in een noordelijk en een zuidelijk gedeelte. 
 
De wereldkaart van Ptolemeus, 2de eeuw na Christus, toont aan de oevers van de Liffey een 
onbeduidende, versterkte nederzetting, waarvan de betekenis ook in de eerste jaren van het Christendom 
nauwelijks toenam. 
Pas toen de Vikingen in de 9de eeuw aan de rivierovergang een nederzetting bouwden, en daarbij de oude 
Keltische naam, Baile Atha Cliath (Gaelic : plaats aan de voorde) veranderden in Dubh Linn (zwart 
moeras), kon Dublin zich ontwikkelen tot de belangrijke stad die ze nu is. 
De stad werd eeuwenlang door de Engelse cultuur beïnvloed. Dublin is erg geliefd bij de Ieren, maar geldt 
geenszins als typisch Iers. 
 

We wandelen door Trinity College : 

 
Koningin Elisabeth I stichtte Trinity College in 1592 op de plaats van een augustijner klooster. De 
universiteit was oorspronkelijk van protestantse signatuur en het zou tot de jaren zeventig(!)  duren voordat 
de eerste katholieken werden toegelaten.  
De belangrijkste bezienswaardigheden zijn de Old Library en de Book of Kells dat in de Treasury wordt 
bewaard. 
De Old Library is een 65m lange, smalle en hoge zaal (Long Room) met 200.000 antiquarische teksten in 
perkamenten banden en met borstbeelden van beroemde leerlingen van het college en van diverse 
wetenschappers. Hier wordt ondermeer de oudste harp van Ierland bewaard. 
Beroemd zijn de verluchte boeken, waarvan The Book of Kells wel het bekendste is. Dit rijkst geïllustreerde 
middeleeuwse manuscript dat Ierland heeft voortgebracht werd waarschijnlijk gemaakt door monniken van 
Kells Monastery, klooster gesticht door de H. Columba in de 6de eeuw. Het boek, dat de vier evangeliën in 
het latijn bevat, werd in de 17de eeuw overgebracht naar Trinity College. De kopiisten versierden hun 
kalligrafeerwerk met ingewikkelde spiraalvormen en afbeeldingen van mensen en dieren. 
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Er zijn nog andere manuscripten bewaard zoals het Book of Durrow, Book of Armagh, Book of Leinster, 
enz. Het Book of Kells en het Book of Durrow worden hier tentoongesteld. Regelmatig worden de 
bladzijden omgedraaid. 
 
 

Bezoek aan het National Museum : 

 
Het Ierse National Museum werd rond 1880 gebouwd. Het schitterende bouwwerk heeft een 
indrukwekkende koepel, marmeren pilaren en een mozaïekvloer (let op het zodiakmotief). 
De verschillende afdelingen die in het museum ondergebracht zijn :  
 
Prehistorisch Ierland : De archeologische rijkdommen van de Steen- en Bronstijd. Er wordt getoond hoe het 
leven was voor de prehistorische bewoner van Ierland inzake voedselvoorziening, begrafenisriten en 
religieuze overtuigingen. Ook bronzen gebruiksvoorwerpen en wapens worden getoond. 

 
Ierlands goud : deze tentoonstelling bevat één van de rijkste verzamelingen gouden kunstvoorwerpen uit 
de Bronstijd van Europa, gedateerd van 2000 v.C. tot 700 n.C. 

 
Treasury : meesterwerken uit de Keltische Ijzertijd van 500 n.C, zowel het gebruik van ijzer in wapens en 
kunst, als goud voor gesofisticeerde kunstvoorwerpen. Deze tentoonstelling bevat de mooiste stukken uit 
de  ‘Golden Age of Irish Art’. Deze kunstobjecten zijn sterk Christelijk geïnspireerd. 

 
The Road to Independence :  de opkomst van het nationalisme in de 19de eeuw en de invloed van de Ierse 
emigranten in Amerika. De grote galerij toont de jaren 1900-1921 met nadruk op de lenteopstand in 1916. 

 
Viking Ierland : de Vikingtijd vanaf de komst van de eerste Vikingen in 795 n.C. tot het einde in 1170. Hier 
wordt de Vikingnederzetting in Dublin getoond en de levenswijze van zijn bewoners. 

 
Oud-Egypte : de complexe cultuur van Egypte vanaf de Predynastieke periode, 5500 v.C, tot de Romeinse 
periode, 395 n.C. Ongeveer 3000 objecten van opgravingen verricht tussen 1890 en 1920 en gaande over 
de periode van Steentijd tot de Middeleeuwen. Deze tentoonstelling is thematisch opgebouwd omtrent 
goden en tempels, het dagdagelijkse leven, mummificatie en voorbereidingen voor leven na de dood. 
 
 
 

Bezoek aan Kilmainham Gaol: 
 
Kilmainham Gaol is een klassieke Victoriaanse gevangenis gebouwd in 1796. Twee films over de Ierse 
kwestie werden daar ten dele gefilmd : “In the name of the father” en “Michael Collins”.   
Er zijn in Kilmainham Gaol donkere gangen vol rottend plaaster en enge cellen waar ooit mensen op elkaar 
gepropt zaten, mannen, vrouwen en kinderen met slechts een kaars als verlichting en verwarming. Zelfs 
kinderen, beschuldigd van kleine diefstallen, werden daar opgesloten (de jongste slechts 7 jaar); 
volwassenen werden dikwijls getransporteerd naar Australië. 
In de hongersnoodjaren probeerden velen om gearresteerd te worden want in de gevangenis kreeg je één 
snede brood per dag. 
Boven een deur staat een waarschuwing gekrast: 'Beware of the risen people' en 'That have harried and 
held ye that have evilled and bribed'. Dit is een deel van een gedicht The Rebel van Pardaic Pearse, een 
gedicht over de Paasopstand en de onafhankelijkheidsstrijd dat zich sterk afzet tegen de Engelse bezetter 
'Ye that have bullied and bribed, tyrants, hypocrites, liars'. 
 
In de hoogommuurde stonebreaker's yard hangt de vlag altijd halfstok. Het is de binnenplaats waar in mei 
1916 vijftien leiders van de Paasopstand werden terechtgesteld. 
Er werd een wit lintje op hun hart gespeld als doel om te mikken. 
De schoten weerklonken in heel Ierland en ook in de rest van de wereld. Het protest groeide tot Londen 
beval ermee op te houden.  
 
De gevangenis werd gesloten in 1924, gerestaureerd en later als museum voor het publiek opengesteld 
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De zweethut 
 

 
Een van de meest beklijvende gebeurtenissen op de Ierlandreis, waar iedereen het na jaren nog over heeft 

is de dag van de sweatlodge, of beter de ‘Native-American’ sweatlodge. 

Om jullie beter voor te bereiden op wat je te wachten staat, het volgende….. 
 

1) Waarom een zweetkuur?  
 
In veel delen van de wereld is het al eeuwenlang bekend dat zweten een therapeutisch effect heeft. 
Zweten is een noodzakelijke functie van het lichaam. Het verwijdert zo effectief vergif dat de huid wel ‘de 
derde nier’ wordt genoemd. Bovendien kunnen virussen en bacteriën bij temperaturen die hoger zijn dan 
96.6° F niet overleven. Als we zweten branden we letterlijk ziekten weg. ‘Geef me een koorts en ik kan elke 
ziekte genezen’ zei Hippocrates. 
Veel endocriene klieren worden door een verhoging van de lichaamstemperatuur gestimuleerd. 
Onzuiverheden in veel lichaamsorganen worden verjaagd als de haarvaten zich verwijden en de hartslag 
versnelt.  
Tenslotte worden in een zweetbad waarbij blokken steen worden verhit en met water overgoten een 
overvloed aan negatieve ionen in de lucht vrijgelaten. Negatieve ionen verdrijven vermoeidheid en 
spanningen. Een overdaad aan positieve ionen (veel voorkomend in gebieden met luchtverontreiniging en 
ruimten met airconditioning) bevordert astma, hartaanvallen, slapeloosheid, allergieën  en veel andere 
kwalen. 

 
De zweethut is een plaats waarin men wordt beproefd. Iedereen die wel eens in een zweethut is 
geweest, begrijpt dit aspect ervan – die vreselijke momenten waarin je het gevoel hebt dat je het  niet 
langer meer kan uithouden en je naar buiten moet. Als je niet kalm bent in een zweethut vergroot de angst 
je gevoelens van onbehagen en je problemen, of die nu écht zijn of ingebeeld. Als je je tegen je angst 
verzet en de zweetkuur afmaakt, wordt het een belangrijke ervaring voor je. Je hebt je ergste vijand in de 
ogen gekeken…jezelf. 

 

Het gebruik van zweethutten in velerlei vormen en variaties is ongeveer overal ter wereld verspreid : 
 

a) Noord-Amerika 
In Noord-Amerika komen we het bijna overal in één of ander vorm tegen : als hut, vaak van wilgenhout 
gemaakt en bedekt met berkenbast of huiden; als heuvels van aarde, of uitgegraven in een helling van een 
heuvel bij een stroom. In de vlakten werden de hutten bedekt met buffelhuiden. In Californië dienden ze als 
woning én plaats waar ceremoniën plaatsvonden. Zelfs de poolbewoners hadden zweethutten in de vorm 
van iglo’s. 
 
In onze tijd is de meest algemeen verspreide zweethut die van de Lakota Sioux die hem inipi noemen. Het 
Lakotavolk hield de inipi hardnekkig in ere, in een tijd dat vele andere Indianenstammen, gedwongen door 
missionarissen en federale regering, het gebruik van zweethutten opgaven. 
De oude mannen en vrouwen die de ceremoniën inzake de zweethut kenden, stierven zonder dat ze in de 
gelegenheid waren hun kennis aan jongere generaties door te geven. De ouderen van de Lakotastam 
hebben gedurende de laatste 30 jaar hun heilige ceremoniën edelmoedig met andere Indiaanse 
gemeenschappen gedeeld. Ze hebben die ook gedeeld met individuele indianen die opgroeiden in steden 
buiten de reservaten. De inipi-zweethut werd voor de ‘American Indian Movement’, die in 1968 werd 
opgericht, de basis van een groeiend politiek bewustzijn. 
 
Twee soorten zweetbaden waren algemeen in gebruik toen de eerste Europeanen Noord-Amerika 
binnenkwamen: ten eerste het stoombad waarbij stenen in een vuur buiten de hut werden verhit. De stenen 
werden naar binnen gebracht, de hut werd goed gesloten en nadat er vlotgras en cederhout (bij ons 
gedroogde salie) op de stenen was gelegd, werd er water over gegoten om stoom te krijgen. Als de 
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zweetkuur voorbij is, verlaten de deelnemers de hut. Gewoonlijk wordt de bedekking dan van de hut 
genomen om haar te reinigen voordat een volgende zweetkuur plaatsvindt. 
De tweede soort gaat door in  een permanent gebouw  waarin vuren worden gestookt en waarin ook 
gewoond wordt. Maar die is voor ons niet van toepassing. 
 
Hoewel stoombaden sinds onheuglijke tijden van groot belang waren voor de Indianen, waren de eerste 
Europeanen die er over schreven blijkbaar de Spaanse missionarissen die naar Mexico kwamen. 
Opvallend is dat deze Spanjaarden (evenals de Fransen, Nederlanders en Engelsen die na hen kwamen) 
niet alleen verbaasd, maar zelfs ontzet waren door het groot belang dat de inheemse bevolking hechtte 
aan baden op één of andere manier (met water of stoom). In het Europa van de 15de tot de 18de eeuw werd 
baden als onhygiënisch, zelfs als walgelijk beschouwd. Voor de meeste katholieken was het een zonde. 
Volgens de overlevering van de inheemse bevolking van Amerika en Afrika kon men Europeanen al vanop 
een grote afstand ruiken. 
Dat verklaart waarom de Spanjaarden zo hardnekkig poogden de gewoonten rondom de zweethut in hun 
koloniën in Noord-Amerika uit te roeien, met noodlottige gevolgen voor de inheemse bevolking. De 
Spanjaarden werden, in hun pogingen het stoombad uit te bannen, in sommige gevallen geholpen door de 
introductie van een aantal Europese ziekten die de oorspronkelijke bevolking van het hele continent 
aanmerkelijk uitdunde. Negentig procent van de bevolking van Mexico kwam om tussen 1500 en 1550 
tijdens epidemieën van Europese oorsprong. 
De zweetkuur en de meeste ceremoniën van de indianen werden beschouwd als barbaars en daarom bij 
wet verboden (nog in 1921). 
Stilaan zijn er toch kolonisten die vertrouwd raken met de zweetkuur: Een zekere Bossu schrijft: ‘ze gaan 
stoomkamers binnen waarin allerlei soorten geneeskrachtige en zoetruikende kruiden worden gekookt en 
waar de stoom vervuld van de geur en zouten van deze kruiden via de poriën en de neus binnendringt in 
het lichaam van de zieke en hem zo zijn krachten teruggeeft.’ Hij drong er bij de Europeanen op aan dit 
indiaanse gebruik na te volgen en minstens drie keer per jaar een zweetkuur te ondergaan. 
 
 

b) Kelten 
Ook bij de Kelten kwam het stoombad voor. Blijkbaar vond het gebruik van zweethuizen, gemaakt van 
zoden en stenen ergens omstreeks de 8ste eeuw zijn oorsprong in Ierland. 
In een essay met de titel ‘Ancient Irish Hot-Air Bath’, dat in 1889 werd gepubliceerd, merkt F.Milligan op dat 
‘tot voor kort hete-luchtbaden in grote delen van Ierland voorkwamen als een kuur tegen reumatiek’. Ook 
werd het door vrouwen gebruikt om hun teint te verbeteren nadat ze turf hadden gestoken of vlas hadden 
geoogst. 
 
De overeenkomsten tussen het Russische stoombad en de sauna (in zijn oorspronkelijke vorm) en de 
zweethut van de Indianen zijn opvallend. In alle gevallen is er sprake van een heel klein gebouw waarin 
tijdens de zweetkuur geen ventilatie plaatsvindt, het gebruik van twijgen om zich mee te slaan (om de 
bloedsomloop te bevorderen - nvdr dit laatste doen wij niet!), het opwekken van stoom door het gieten van 
water op hete stenen, het gebruik van geurige kruiden en een mengsel van sociale, therapeutische en 
rituele doeleinden. 
Voor de volledigheid meld ik hier dat ook in Japan en Afrika zweetbaden gekend waren. In Ghana, Togo, 
Benin en Nigeria is het gebruik van hitte en stoom om iemand te laten zweten als deel van een 
therapeutische behandeling wijdverbreid. 

 

3) Onderdelen van een zweethut 
 
Het geraamte van de Inipi  bestaat uit 12 jonge wilgenboompjes.  
Als het geraamte klaar is, vormen de palen een overwelving, lijkend op een omgekeerde mand of bijenkorf. 
Ze stelt het hemelgewelf voor, maar ook de ribben van het zweethutwezen, dat in sommige culturen wordt 
gezien als de schildpad, in andere als de beer, terwijl sommigen ze als het lichaam van de schepper van 
alle dingen beschouwen. 
Aangezien de wilg verbonden is met water is hij bijzonder geschikt om deel te zijn van een structuur waarin 
water in de vorm van stoom gebruikt wordt voor een reiniging die dieper gaat dan de huid. 



 - 28 - 

Over die koepel  worden dekens of huiden of grasplaggen gelegd om de hut volledig luchtdicht af te sluiten. 
Als de hut eenmaal bedekt is wordt zij een levend wezen. In de hut bevind je je in het lichaam van iets dat 
leeft en krachtig is en in de duisternis van die huid van kracht bid je om gezondheid en leven. 
Stenen worden in het vuur buiten de hut verhit en naar de hut gebracht. Daar worden ze binnengeschoven 
met een riek en in de vuurput binnenin in de hut gelegd. 
Deze stenen worden in de traditie vaak aangeduid als onze ouderen. De Lakota noemen ze tunka en dat 
woord betekent ‘grootvader’. Als de stenen van de zweethut verhit zijn en gloeien in het duister keren we 
terug naar de vroegste schemering van de schepping. 
 

 

4) Tot slot 
 

Een oud Fins gezegde zegt “In de sauna moet men zich precies zo gedragen als in een kerk”. De sauna, 
net als de zweethut, reinigt niet alleen het lichaam maar ook geest en ziel. Reiniging op zich wordt in veel 
culturen als een gewijde handeling beschouwd. 
Bij de Indianen van Noord-Amerika is de zweetkuur eerder een gewijde handeling dan ontspanning. Hij is 
sterk verbonden met gebed en voorbereiding. 
Over het verloop van het ritueel in de hut, wanneer de deurflap gesloten wordt, zullen we spreken bij de 
voorbereiding van de zweethut. 
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Een aantal Ierse klassiekers: (en OEFENEN maar!) 
 

1. The Wild Rover 
 
I've been a wild rover for many's the year  
I've spent all me money on whiskey and beer  
But now I'm returning with gold in great store  
And I never will play the wild rover no more  
 
And it's No, Nay, never,  
No, nay never no more  
Will I play the wild rover,  
No never no more  
 
I went in to an alehouse I used to frequent  
And I told the landlady me money was spent  
I asked her for credit, she answered me nay  
Such a customer as you I can have any day  
 
And it's No, Nay, never,  
No, nay never no more  
Will I play the wild rover,  
No never no more  
 
I took up from my pocket, ten sovereigns bright  
And the landlady's eyes opened wide with delight  
She says "I have whiskeys and wines of the best  
And the words that you told me were only in jest"  
 
And it's No, Nay, never,  
No, nay never no more  
Will I play the wild rover,  
No never no more  
 
I'll go home to my parents, confess what I've done  
And I'll ask them to pardon their prodigal son  
And, when they've caressed me as oft times before  
I never will play the wild rover no more  
 
And it's No, Nay, never,  
No, nay never no more  
Will I play the wild rover,  
No never no more 
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2. Whiskey In The Jar 

 
As I was going over the far famed Kerry Mountains  
I met with captain Farrell and his money he was counting  
I first produced my pistol and I then produced my rapier  
Saying stand and deliver for you are my bould deciever  
 
Musha ring dumma do dumma da  
Whack fol de daddy-o  
Whack fol de daddy-o  
There's whiskey in the jar  
 
I counted out his money and it made a pretty penny  
I put it in me pocket and I took it home to Jenny  
She sighed and she swore that she never would decieve me  
But the devil take the women for they never can be easy  
 
Musha ring dumma do dumma da  
Whack fol de daddy-o  
Whack fol de daddy-o  
There's whiskey in the jar  
 
I went up to my chamber all for to take a slumber  
I dreamt of golden jewels and for sure it was no wonder  
But Jenny drew me charges and she filled them up with water  
Then sent for captain Farrell to be ready for the slaughter  
 
Musha ring dumma do dumma da  
Whack fol de daddy-o  
Whack fol de daddy-o  
There's whiskey in the jar  
 
It was early in the morning just before I rose to travel  
Up comes a band of footmen and likewise captain Farrell  
I first produced my pistol for she'd stole away my rapier  
I couldn't shoot the water so a prisoner I was taken  
 
Musha ring dumma do dumma da  
Whack fol de daddy-o  
Whack fol de daddy-o  
There's whiskey in the jar  
 
And if anyone can aid me it's my brother in the army  
If I can find a station in Cork or in Killarney  
And if he'll go with me we'll go roaming in Kilkenny  
And I'm sure he'll treat me better than my only sporting Jenny  
 
Musha ring dumma do dumma da  
Whack fol de daddy-o  
Whack fol de daddy-o  
There's whiskey in the jar 
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3. Molly Malone 
 
In Dublin's fair city, where the girls are so pretty  

I first set my eyes on sweet Molly Malone  

As she wheeled her wheelbarrow through streets broad and narrow  

Crying cockles and mussels alive a-live O!  

 

A-live a-live O! A-live a-live O!  

Crying cockles and mussels alive a-live O!  

 

She was a fishmonger and sure it was no wonder  

For so were her father and mother before  

And they both wheeled their barrows through streets broad and narrow  

Crying cockles and mussels alive a-live O!  

 

A-live a-live O! A-live a-live O!  

Crying cockles and mussels alive a-live O!  

 

She died of a fever and no one could save her  

And that was the end of sweet Molly Malone  

Now her ghost wheels her barrow through streets broad and narrow  

Crying cockles and mussels alive a-live O!  

 

A-live a-live O! A-live a-live O!  

Crying cockles and mussels alive a-live O!  

A-live a-live O! A-live a-live O!  

Crying cockles and mussels alive a-live O! 
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4. The Black Velvet Band 
 
Well, in a neat little town they call Belfast, apprentice to trade I was bound  
Many an hours sweet happiness, have I spent in that neat little town  
A sad misfortune came over me, which caused me to stray from the land  
Far away from my friends and relations, betrayed by the black velvet band  
 
Her eyes they shone like diamonds  
I thought her the queen of the land  
And her hair it hung over her shoulder  
Tied up with a black velvet band  
 
I took a stroll down Broadway, meaning not long for to stay  
When who should I meet but this pretty fair maid comes a tripping along the highway  
She was both fair and handsome, her neck it was just like a swans  
And her hair it hung over her shoulder, tied up with a black velvet band  
 
Her eyes they shone like diamonds  
I thought her the queen of the land  
And her hair it hung over her shoulder  
Tied up with a black velvet band  
 
I took a stroll with this pretty fair maid, and a gentleman passing us by  
Well I knew she meant the doing of him, by the look in her roguish black eye  
A goldwatch she took from his pocket and placed it right in to my hand  
And the very first thing that I said was bad luck to the black velvet band  
 
Her eyes they shone like diamonds  
I thought her the queen of the land  
And her hair it hung over her shoulder  
Tied up with a black velvet band  
 
Before the judge and the jury, next morning I had to appear  
The judge he says to me: "Young man, your case it is proven clear  
We'll give you seven years penal servitude, to be spent faraway from the land  
Far away from your friends and companions, betrayed by the black velvet band"  
 
Her eyes they shone like diamonds  
I thought her the queen of the land  
And her hair it hung over her shoulder  
Tied up with a black velvet band  
 
So come all you jolly young fellows a warning take by me  
When you are out on the town me lads, beware of them pretty colleens  
For they feed you with strong drink, "Oh yeah", 'til you are unable to stand  
And the very next thing that you'll know is you've landed in Van Diemens Land  
 
Her eyes they shone like diamonds  
I thought her the queen of the land  
And her hair it hung over her shoulder  
Tied up with a black velvet band 
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5. Danny Boy 
 
Oh Danny Boy the pipes, the pipes are calling  

from glen to glen and down the mountain side  

The summer's gone and all the roses dying  

'tis you 'tis you must go and I must bide  

But come ye back when summer's in the meadow  

or when the valley's hushed and white whith snow  

'Tis I'll be there in sunshine or in shadow  

Oh Danny Boy, Oh Danny Boy I love you so  

 

And when ye come and all the flowers are dying  

If I am dead, as dead I well may be  

You'll come and find the place where I am lying  

And kneel and say an Ave there for me  

 

And I shall hear tho' soft you tread above me  

And all my grave will warmer sweeter be  

If you will bend and tell me that you love me  

Then I shall sleep in peace until you come to me 
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6. Galway Girl 

 

Well, I took a stroll on the old long walk 

Of a day -I-ay-I-ay 

I met a little girl and we stopped to talk 

Of a fine soft day -I-ay-I-ay 

And I ask you, friend, what's a fella to do 

'Cause her hair was black and her eyes were blue 

And I knew right then I'd be takin' a whirl 

'Round the Salthill Prom with a Galway girl 

 

We were halfway there when the rain came down 

Of a day -I-ay-I-ay 

And she asked me up to her flat downtown 

Of a fine soft day -I-ay-I-ay 

And I ask you, friend, what's a fella to do 

'Cause her hair was black and her eyes were blue 

So I took her hand and I gave her a twirl 

And I lost my heart to a Galway girl 

 

When I woke up I was all alone 

With a broken heart and a ticket home 

And I ask you now, tell me what would you do 

If her hair was black and her eyes were blue 

I’ve traveled around I’ve been all over this world 

Boys I ain't never seen nothin' like a Galway girl 
 


