
Godinnen en vrouwelijke natuurwezens in het Keltisch oorspronggebied 
Deel 2 

 

Terugkomend op de godin Noreia in deel 1: Meerdere bronnen in het Duits vermelden met 

dezelfde tekst dat zij vanaf ± 1500 voor onze jaartelling (v.o.j.) in een tempel in Frauenberg 

bij Leibnitz vereerd werd, maar daarvoor wordt geen bewijs geleverd. Dit zou betekenen, dat 

zij al voor het begin van de Hallstatt-cultuur (als Oud-Europese godin?) aldaar bekend was. 

Hierdoor wordt dit gegeven twijfelachtig. In ± 100 v.o.j. zou door de Romeinen aan Noreia de 

Egyptische godin Isis toegevoegd zijn. In de 1
ste

 en 2
de

 eeuw van onze jaartelling (o.j.) stond 

daar een Romeinse Isis-Noreia tempel. Lucius Apuleius schreef tussen 124 en 180 o.j. over 

deze gecombineerde godin – Ik, almoeder van de natuur, heerseres van de elementen, 

eerstgeboren kind van de tijd, hoogste van de godheden, koningin van de zielen, eerste in de 

hemelen. Ik verenig in mij de gedaanten van alle goden en godinnen. Isis-Noreia. 

De drie godinnelijke ofwel heilige vrouwen 

In het Keltisch oorspronggebied en in een brede straal daaromheen is sprake bij oude 

vondsten van drie godinnen die bijeenhoren en in het volksgeloof en in rooms-katholieke 

kerken van drie gezamenlijke heilige vrouwen of maagden. De oorsprong van deze spirituele 

drie-eenheden ligt in voorchristelijke godinnen zoals de Keltische en Germaanse Matrones. In 

overig Europa zijn meer voorbeelden te geven in de geschiedenis en de volkscultuur van drie 

bijeenhorende vrouwen, slechts zelden komt er een drie-eenheid van mannen voor (dit laatste 

echter wel bij de Balto-Slavische volkeren). 

Drie bijeenhorende godinnen in de voorchristelijke tijd 

Het christendom kent de mannelijke drievuldigheid Vader - Zoon - Heilige Geest. Alhoewel 

de geest hierbij, ook gesymboliseerd als duif van oorsprong in het Hebreeuws vrouwelijk was,  

is deze in veel Europese talen mannelijk of onzijdig geworden. Geheel los daarvan bestond er 

in voorchristelijk Europa een drie-eenheid, die zich op verschillende manieren uitte, in West- 

en Midden-Europa vooral echter in godinnen drietallen. Wellicht vormden de herkomst van 

dit getal het universele kind - volwassene - oudere, vrouw - man - kind, jij - ik - een vreemde 

en dergelijke combinaties. De Fransen kennen de uitdrukking “L’amour est un égoïsme à 

deux - Liefde is egoïsme van twee mensen”. Een Russisch volkslied heet “Maar wie is de 

derde?”, waarmee een ander bedoeld wordt, die houdt van één van een verliefd paar, maar 

daarmee alleen staat. Kortom drie is het kleinste getal, dat saamhorigheid symboliseert. 

• De Matrones / Matronae, Matres of Nutrices (Latijnse namen) waren Gallische / Gallo-

Romeinse en Germano-Romeinse godinnen, die gedrieën in de 1
ste

 tot de 5
de

 eeuw o.j. 

afgebeeld werden en/of in inscripties voorkwamen. Alhoewel hierbij het basiswoord mat(e)r 

voor moeder Latijns is, kennen de Indo-Europese talen daarop gelijkende woorden, die 

voortkomen uit het gezamenlijke proto(oud)-Indo-Europese mater voor moeder. Bij de Kelten 

bekend als matir in het Gallisch, máthair in het Iers en als Modron (goddelijke moeder) in de 

Kymrische (Welse) mythologie. Het Oud-Germaans kende mōþer / mother, waarvan ook het 

Nederlandse moeder afgeleid is. De Matrones hebben drie basiskarakteristieken: zij vormen 

een collectief, zijn regionaal bekend en zij beschermen. Daarnaast zijn ze dikwijls verbonden 

aan water (bronnen of rivieren). Er zijn meer dan 1100 afbeeldingen en inscripties hen 

betreffende gevonden in het Keltisch oorspronggebied en in Romeins Germanië en enkele 

daarbuiten. Omdat zij het moederschap vertegenwoordigen worden ze dikwijls afgebeeld met 

zuigelingen of met vruchtbaarheids-symbolen zoals hoornen des overvloeds of manden met 

daarin vruchten of brood. Tevens worden aan hen krachten ter bescherming en zegening 

toegekend. Veelal dragen ze lange gewaden waarbij één borst ontbloot is. Een voorbeeld 

hiervan is het reliëf van de naamloze Matrones van de hoofdstad van de Gallische stam van de 

Aedui  Bibracte in huidig Frans Bourgondië. Dit is ouder dan de Gallo-Romeinse Matrones en 

naar ik aanneem van voor de komst van de Romeinen. Soms worden ze afgebeeld met aan 



beide zijden een moeder van middelbare leeftijd met een grote ronde kap op het hoofd en daar 

tussenin een jonge moeder met loshangend haar. Matrones is naast een eigennaam ook een 

verzamelnaam, plaatselijk kende men voor hen specifieke namen, zowel bij Kelten, 

Germanen als Romeinen. Enige Keltische voorbeelden hiervan zijn: 

• De Suleviae kwamen voor in Noricum (Oostenrijk), bij de Helveten (Zwitserland), langs de 

Rijn en in Gallië, maar ook in Britannië en Rome. Hun naam wordt geïnterpreteerd als “zij die 

goed regeren”. 

• De Xulsigiae waren drie godinnen van een geneeskrachtige bron bij Trier. 

• De Aufaniae waren bekend in een groot deel van het Keltisch gebied, maar kwamen vooral 

in het Rijnland voor, waarbij ook in Nijmegen. 

• De Comedovae waren een godinnendrietal van de warme bronnen bij Aix-les-Bains in de 

Franse Alpen. 

• In Nederland kende men verder nog in Nijmegen de matres Mopates en in Vechten de 

matres Noricae. 

• Enige enkelvoudige godinnen komen een enkele keer ook als drietal voor. Bijvoorbeeld 

Nehalennia als Neihalenninae, gevonden bij Middelburg en in de Oosterschelde en 

waarschijnlijk ook Abnoba als Abnobae in Badenweiler in het Zwarte Woud. 

Drie gezamenlijke heilige vrouwen ten tijde van het christendom 

• De drie Bethen, ook de drie Beten, Beden of heilige maagden genoemd 

De drie Bethen worden als opvolgsters van de Matrones beschouwd (de 

verspreidingsgebieden van beiden overlappen elkaar). Voor enig verband tussen hen bestaat 

echter geen enkele directe aanwijzing en als maagden en moeders verschillen ze onderling. 

Hun verering is in ondergeschikte roomskatholieke kerken en kapellen verbreid en is slechts 

van regionaal belang. Volgens de ene bron zijn zij nooit in de officiële kerkelijke 

heiligenlijsten opgenomen, maar volgens een andere stonden zij tot 1968 in de rooms-

katholieke heiligenkalender met als feestdag 16 september. Het verspreidingsgebied van de 

drie Bethen loopt van Worms en het Frankenland in Duitsland naar het zuiden over de Elzas, 

Baden (met het Zwarte Woud) en Beieren, en nog zuidelijker tot en met Zuid-Tirol.  

De drie merkwaardige namen Ambeth, Warbeth en Wilbeth zijn tot op heden nog 

onverklaard, maar huidige deskundigen beschouwen ze als voorchristelijk en Keltisch van 

herkomst. Wel werd en wordt er over de betekenis van hun namen, wisselend vanuit het 

Keltisch of het Germaans veel verondersteld, maar dat is niet wetenschappelijk gefundeerd. 

Hans Christoph Schöll heeft met zijn boek in het Duits uit 1936 “De drie eeuwigen” de basis 

hiervoor gelegd. Zo wordt ondermeer -bet(h) verklaart met Keltische woorden, die wereld en 

eeuwigdurend betekenen: Gallisch bitu, Oud-/Nieuw-Bretons bit/bed, Oud-Cornisch bit en 

Oud-Iers bith - genitief betho. Daarentegen wordt dit woord ook Germaans-Duits uitgelegd 

als afgeleid van het gebed en bidden (de biddenden of aanbedenen). Het is evengoed mogelijk 

dat -bet(h) en de individuele namen van de Bethen substraatwoorden uit Oud-Europa zijn. 

De drie Bethen worden in oude teksten ook prinsessen / koningsdochters, gravinnen, adellijke 

juffrouwen of meisjes genoemd. Op afbeeldingen dragen ze op hun hoofd dikwijls een kroon 

en/of een rond omhulsel, dat meestal een aureool verbeeldt, maar soms meer op een kap lijkt 

zoals bij de Matrones. In één van hun handen dragen ze een palmtak, boek, rond voorwerp 

(kogel, appel, ei of broodje?) of pijl. Eén van hen heeft meermaals een toren met drie vensters 

bij zich (dat is echter het symbool van de heilige Barbara). Hun haar is loshangend en dikwijls 

lang en golvend (tegen de joods-christelijk-islamitische traditie van het haar verbergen in) en 

hun gewaden zijn lang en geplooid waarbij ze meermaals een ceintuur dragen, dit laatste doet 

eveneens aan de Matrones denken. 

Op grond van legenden, sagen en volksoverlevering kennen de drie Bethen de volgende 

hoedanigheden: Zij helpen de mensen in hun levensnoden. Zij verrichten weldaden en zijn 

vriendelijk. Zij wijzen verborgen schatten aan, verrichten landarbeid, maken boter en spinnen. 



Zij verzorgen zieken, helpen schijnbaar onvruchtbare vrouwen en verschijnen na een geboorte 

om bij de wieg de nieuwgeborene toe te zingen. 

De legende van de Keltisch-Britse vrouwelijke heilige Ursula vermeldt de drie Bethen als 

haar metgezellinnen. Tijdens de terugreis uit Rome zouden zij in Straatsburg gestorven zijn. 

De drie Bethen-maagden komen voor onder een groot aantal naamvarianten: 

• Ambet(h), ook Ambett, Ambeta, Ambed, Ampet, Anabet, Anbett(a), Anpet, Aubet(e), 

Aubett(a), Aupet, Embede, Ombath, Einbet(h), Einbede, Einbet(e), Einbett(a), Ainbet(h), 

Ainbeten, Ainbeta, Ainbett(a), Ainpet(a), Ainpett en Winterbring. De variant van de eerste 

lettergreep An- wordt vergeleken met de Ierse godin Ana (Danu), het Keltische ana - waterig 

land, moeras en het Duitse Ahn(e) - voorouder, dat in het Oudhoogduits anâ was en 

sibbemoeder, voormoeder betekende. Op grond van de middelste betekenis wordt Ambeth 

wel als voormalige aardgodin beschouwd. * De heilige Einbeth was in het midden van de 12
de

 

eeuw in Straatsburg al bekend, pas in de 13
de

/14
de

 eeuw zijn Warbeth en Wilbeth aan haar 

toegevoegd. Soms lijkt Ambeth afgebeeld als leidster van de drie. Zij draagt dan als enige een 

halsketting of heeft een ketting of rozenkrans in haar hand.  

• Warbet(h), ook Warbete, Warbede, Worbet(h), Worbet(t)a, Werbeth, Walbet(h), Wolbet(h), 

Barbeth, Borbet(h), Borbetta, Berbett, Gberbet, Gberpet, Gwerbet(h), Gwerbett(en), 

Gwerbetta, Gwerbed, Gewörbeth, G(e)werpet(e), Gewer(a), Gewehra, Quer(r)e, Guerre, 

Guerra, Corona en Korona. De variant van de eerste lettergreep Bor- wordt vergeleken met 

het Keltische bor-co, het Angelsaksische beorth en het Middelhoogduitse berht, alle stralend, 

lichtend, helder betekenend. Daarnaast heet het lieveheersbeestje in een Noord-Frans 

kinderlied Borbelote en wordt deze kever in Duitstalige landen met de zon in verband 

gebracht (in Oostenrijk heet hij Sonnenkälbchen - zonnekalfje). Op grond hiervan wordt 

Warbeth wel als voormalige zonnegodin beschouwd. * De Duitse stad Worms heette 

oorspronkelijk Borbetomagus. Van dit Keltische woord betekent Borbeto- zowel vochtige 

modder als de naam van de godin, die voorgangster van de heilige Warbeth was en duidt 

-magus velden, vlakte aan.  

• Wilbet(h), ook Willbeth, Wilbett, Wilbetta, Wil(le)bede, Vilbet(h), Vilbett, Vilbete, 

Villebede,Wilpete, Villpetta, Bilbet(h), Bilbete, Bilbed, Billebed, Svilbett, Fürbeth, Fürbett, 

Firpet, Wiedakumma, Widikuna, Cubet, Cupet, Gaupet, Bruen en Bavina. De naam Wilbeth 

wordt in verband gebracht met het Germaanse woord wiel, in het bijzonder als maanwiel. 

Vergelijk hierbij de Kymrische (Welse) mythologische figuur (godin?) Arianrhod, dat 

zilveren wiel (als symbool voor de maan) betekent. Op grond hiervan wordt Wilbeth wel als 

voormalige maangodin beschouwd. * 

* Over al deze uitleg van de namen valt niets met zekerheid te zeggen. 

Wordt vervolgd met De vervanging van de drie Bethen door de heiligen Catharina, 

Margaretha en Barbara. 

 

Hans Eisma 

 


