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Meerdere deskundigen vinden het aangetoond dat de Halstatt-cultuur (± 1250 tot 500 voor 

onze tijdrekening) en de La Tène-cultuur (± 500 tot 15 v.o.t.) respectievelijk de 

oorspronkelijke en een opvolgende beschaving vormden van de Kelten. Het totale gebied 

ervan omvatte delen van Oost-Frankrijk, Zuid-Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië en 

Hongarije. Aldaar heersten daarna de Romeinen en deze hebben benamingen vastgelegd, die 

onmiskenbaar Keltisch zijn. Ook nu nog zijn er in het gebied toponiemen en andere namen 

van Keltische herkomst aan te tonen. Het is zeer wel mogelijk, dat de Hallstatt-beschaving het 

gevolg was van de samensmelting van een deelvolk of stam van de uit het oosten gekomen 

patriarchale Indo-Europeanen met de aldaar gevestigde bevolking, die zeer waarschijnlijk 

Oud-Europees matriarchaal was. Zoals bij de andere volkerengroepen in Europa, die 

Indo-Europese talen spreken (Germanen, Romanen, Slaven, Balten en andere) is ook bij de 

Kelten echter de Indo-Europese invloed overheersend geweest. In een groot deel van dat 

Keltisch oorspronggebied wordt tegenwoordig (Opper)Duits gesproken (in Zuid-Duitsland, 

Zwitserland, Oostenrijk en de Elzas) en is de volkscultuur Zuid-Germaans met Keltische 

elementen. 

Godinnen dankzij de Romeinen overgeleverd 

Romeinen en Gallo-Romeinen hebben gegevens nagelaten over Keltische godinnen in het 

oorspronggebied (zij noemden de bewoners ervan zoals in Frankrijk Galliërs). Dat betreft 

voornamelijk inscripties in altaar- en votiefstenen, reliëfs, beeldjes en verslagen van klassieke 

Griekse en Romeinse schrijvers. De godinnennamen zijn in verlatijnste vorm overgeleverd, 

maar het Keltisch kernwoord is steeds herkenbaar. Het zijn onder meer: 

• Epona is de paardengodin. In het Gallisch betekent epa merrie en epo(s) paard, hengst. Deze 

woorden zijn afgeleid van ekwos voor paard in het proto(oud)-Indo-Europees en dat kent 

afleidingen in diverse talen zoals ech in het oud-Iers, equus in het Latijn en eoh in het 

Angelsaksisch. De uitgang -on wordt in het Latijn zowel als verpersoonlijkings uitgang, als 

een aanduiding van vergroting toegepast. Epona betekent dan “grote merrie in 

vrouwengedaante”. Het kerngebied van de Epona-vondsten bevindt zich in het Keltisch 

oorspronggebied. Zij is ook daarbuiten in voormalig Keltisch gebied aangetroffen en als 

Gallo-Romeinse godin later verspreid over grote delen van het Romeinse rijk. Dikwijls is zij 

afgebeeld in “amazonezit” (met beide benen opzij) zittend op een merrie. (De echte 

Amazones zaten echter met de benen langs linker- en rechterflank van een paard, zodat zij 

zich tijdens gevechtshandelingen stevig vast konden klemmen.) Omdat Epona vaak met 

schalen met broden of vruchten en de hoorn des overvloeds, of met een merrie met veulen 

(soms zogend) wordt afgebeeld, wordt zij tevens godin van de vruchtbaarheid genoemd. Zij 

kende een eigen feestdag: 18 december. De Keltisch-Kymrische (Welse) Rhiannon / 

Rigantona, die op een wit paard rijdt wordt ook paardengodin genoemd en men vergelijkt haar 

met Epona. Aangezien de Indo-Europeanen als eersten het getemde paard vanuit het uiterste 

middenoosten van Europa naar overig Europa gebracht hebben en epa/epos een 

Indo-Europees woord is, is de godin Epona zeer wel mogelijk van Indo-Europese herkomst. 

• Artio, Artionis (met Latijnse uitgangen, de io geeft aan dat hier niet de berin zelf bedoeld 

wordt, maar “zij die zich met beren bezighoud”) of Andarta (and- is een versterkend 

voorvoegsel in het Keltisch) is de beergodin. Beer is in het Gallisch artos, in het oud-Iers art, 

in het Kymrisch (Wels) arth en in het Bretons arz. Berin zou dan in het Gallisch arta moeten 

zijn, Arthur betekend waarschijnlijk beerman. Een bronzen beeldje van Artio, gevonden bij 

Bern in Zwitserland toont haar als zittende vrouw met op haar schoot een schaal of mand met 

fruit. Tegenover haar heft een machtige, op vier poten staande berin of beer haar/zijn kop naar 

haar toe en daarachter staat een boompje. De stad Bern is naar Bär, beer in het Duits 



genoemd. Verder zijn er nog inscripties haar betreffende in de zuidelijke helft van Duitsland, 

Oost-Frankrijk en Luxemburg gevonden. Art- staat naast het Latijnse ursus, het Griekse 

árktos en het Avestische (Iraanse) arša, alle beer betekenend. Alhoewel dit dus op een 

gezamenlijke Indo-Europese herkomst duidt, kent het Baskisch, een niet-Indo-Europese taal 

als woord voor een beer hartz en betekent het woord Artsa een als beer verklede figuur, die 

tezamen met een berenleider tijdens de wintermaskerades optreed. Deze woorden zijn 

waarschijnlijk uit het Gallisch of Keltiberisch overgenomen. Vermeldenswaard is nog de 

Keltisch-Bretonse prinses en heilige Ursula. Haar naam betekent berinnetje en is afgeleid van 

het Latijnse woord voor berin ursa. Volgens de Franse legende werd zij met de meeste van de 

11(000) maagden, die haar begeleidden bij Keulen vermoord door de Hunnen. 

• Sirona, Đirona of Thirona is de helende godin van geneeskrachtige bronnen. Haar naam is 

afgeleid van het Gallische woord voor ster ster (Indo-Europese taalverwandschap), in het 

Cornwalls en Bretons steren, in het Kymrisch seren en in het oud-Iers ser. Het verband tussen 

bronnen en sterren is hierbij niet duidelijk. Haar verering was in grote delen van het gehele 

Keltische oorspronggebied verspreid en in Frans Gallië. Zij werd begeleid door kinderen en 

wolven. 

• Aventia is de godin van de wateren, in het bijzonder van een bron in de streek van het stadje 

Avenches in Zwitserland. Haar naam is terug te voeren op een oud Indo-Europees woord voor 

bron. Vermoed wordt, dat de bron Buydère / Buderou bij het dorp Donatyre ten oosten van 

Avenches, die vroeger als geneeskrachtig beschouwd werd aan Aventia gewijd was. Ook 

wordt zij de beschermgodin van de stad of de streek Aventicum (de naam van Avenches in de 

Romeinse tijd) genoemd. 

• In de kapel van de heilige Clemens ten zuiden van het stadje Lens in Zwitserland is in het 

plaveisel voor het altaar een votiefsteen gevonden, die gewijd is aan de godin Cantismerta. 

Canti- betekent wit, blinkend en -smerta “zij die voorziet van of zorgt voor”. Er wordt wel 

verondersteld, dat zij in het bijzonder de akkerbouw voorzag van water. 

• Aveta is een moedergodin. Zij is vaak afgebeeld met een zuigeling aan de borst. Hierdoor 

wordt aangenomen dat zij ook godin van de geboorte en de vroedvrouwen was. Haar 

vergezellen schoothondjes en haar attribuut is de fruitmand. In de streek van Trier in 

Duitsland stond haar tempel en was een bron aan haar gewijd. Verder kwam zij voor in 

Avenches in Zwitserland en in midoost Frankrijk. 

• Twee andere godinnen van het stadje Avenches zijn Anechtlomara, machtige beschermster 

en Atumara, hierbij is -mara grote en is de betekenis van atu- onbekend. 

• Abnoba wordt als riviergodin alsook als woudgodin geïnterpreteerd. De Romeinen stelden 

haar gelijk met hun godin Diana, godin van de jacht, de wouden en de wilde dieren. Zij werd 

vereerd in Duitsland in het Zwarte Woud en omgeving. De betekenis van de naam Abnoba 

wordt in verband gebracht met oud-Keltische woorden voor water, nat en stromen. Enkele 

bergen, waarop rivieren ontspringen (waarschijnlijk de Breg en de Brigach met hun 

oorsprongsbronnen van de Donau) worden in Romeinse geschriften naar Abnoba genoemd 

(ook onder de namen Abnova en Abnobaius). Eén daarvan is nog aan deze naam te 

herkennen, namelijk het Abenauer Gebergte. De riviernamen Donau, Rhône (Ro/Riho 

Danus), Dnjestr, Dnipro / Dnjepr en Don (Tanaïs), alle met de letters d en n worden in 

verband gebracht met de godin Danu / Dana van het voor-Keltische volk Tuatha Dé Danann 

(Volk van de Godin Danu) in Ierland. Hierdoor zou het een Oud-Europees woord kunnen zijn. 

Dit is nogal hypothetisch, de riviernamen worden daarentegen ook als Indo-Europees 

beschouwd. Van de Indo-Europese Iraanse talen kende het Scytisch dānu en kent het 

Ossetisch (van de afstammelingen van de Sarmaten) don, beide rivier betekenend. 

• Damona is de rundergodin, maar ook godin van twee hete bronnen. Zij werd vereerd bij de 

Galliërs in Frans Bourgondië. In Alise-Sainte-Reine was het centrum van haar cultus, aldaar is 

zij afgebeeld met een kroon van korenaren op haar hoofd en heeft zij een slang om haar hand 



gerold (dit maakt haar hoedanigheden onduidelijk). In het oud-Keltisch betekent damo- koe. 

Soms was de god Borvo haar echtgenoot. Een bronzen kom uit de 6
de

 eeuw v.o.j., gevonden 

bij Hallstatt in Oostenrijk heeft als handvat een koe met haar kalf. Deze was mogelijk bedoeld 

voor ritueel gebruik. De Oostenrijkse specialist Georg Rohrecker ziet hierin de diergedaanten 

van de rundergodin met haar heros jonge stier. In Ierland was Boann / Boand (betekenend 

grote koe) de godin van de rivier de Boan (in het Engels Boyne) en was Bovinda / Buvinda 

(betekenend witte koe) de naam van deze rivier in de Romeinse tijd (in het oud-Iers is bó 

koe). 

• Centraal op een bronzen cultuswagen uit de 7
de

 eeuw v.o.j. (Hallstatt-cultuur), gevonden in 

een vorstengraf in Stettweg, Oostenrijk staat een vrouwenfiguur die meer dan twee maal zo 

groot is dan de andere verbeelde personen. Zij is naakt op een versierde gordel na en heeft aan 

elk oor een ring. Op haar hoofd draagt zij een ondiepe schaal, die ze met beide handen 

ondersteund en waarop een grote diepe kom geplaatst is. Zij staat op een stralenvormige 

bodemplaat, die als het symbool van het wiel als zon kan gelden. Voor en achter haar staat 

een gelijke groep andersom, elk samengesteld uit twee mannen die een hert bij zijn lange 

gewei vasthouden, een vrouw met oorringen samen met een man die met een bijl zwaait en 

twee krijgers te paard. De grote kom bovenop zou de as van de overledene bevat kunnen 

hebben, maar daarentegen wordt er ook verondersteld dat hij diende om een rituele vloeistof 

in te bewaren zoals mede (honingdrank) of om rituele spijzen te bevatten. Zeer waarschijnlijk 

is de grote vrouwenfiguur een godin, maar haar naam is niet bekend, alhoewel zij in verband 

gebracht wordt met Noreia, de godin van het Keltisch koninkrijk Noricum, een provincie van 

het Romeinse Rijk (in het huidig Oostenrijk en omgeving). Zij wordt zowel grote 

moedergodin genoemd, als aardgodin, beschermster van de mijnbouw en landsgodin. Haar 

naam wordt vanuit het oud-Keltisch verklaard als “zij die grootmoedig is”. Noreia werd onder 

meer vanaf ± 1500 v.o.j. in een tempel in Frauenberg bij Leibnitz vereerd. 

• De mogelijke godin Verena in Zwitserland is niet aan deze opsomming toegevoegd, omdat 

zij als een koptische vrouwelijke heilige bekend staat, die uit Egypte naar Zwitserland 

gekomen is en daar ook gestorven is. Wellicht zijn in de verering van deze christelijke heilige 

eigenschappen van een Keltische godin ingebracht, maar daarover beschik ik over te weinig 

gegevens. Sommige hoedanigheden van heiligen en legenden over hen komen niet voor in 

hun hagiografie (beschrijving van hun leven) van de christelijke kerk. Deze zijn dan veelal 

afkomstig uit het volksgeloof, dat zijn wortels heeft in de voorchristelijke godsdienst. 

Wordt vervolgd met de Drie godinnelijke ofwel heilige vrouwen. 
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