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Het Davidsfonds is er de jongste jaren herhaaldelijk in geslaagd een beslissende invloed uit te 
oefenen op mijn vakantiebestemming. In de Provence, Beieren en Bretagne heb ik telkens een paar 
weken rondgezeuld met de boeken van Maria Jacques onder de arm, respektievelijk verschenen in 
1985, 1987 en 1990. En dat ik in september van dit jaar twee weken genoten heb van een reis door 
Ierland, is in ieder geval mede veroorzaakt door het bij het Davidsfonds uitgegeven werk van Ron 
Langenus. Dit boek was echter niet mijn permanente gids in Ierland; daarvoor is het, in tegenstelling 
tot de reisverhalen van Maria Jacques, niet praktisch genoeg opgevat. Voor de konsultatie ter plekke 
maakte ik gebruik van de uitstekende gidsen uit de Dominicus- en Capitoolreeksen.  
 
Dit neemt niet weg dat Langenus niet alleen invloed heeft gehad op ons hoofdreisdoel, maar ook op 
onze konkrete dagelijkse bestemmingen. We waren in Dublin, Glendalough, Kildare, Clonmacnoise, 
Connemara, de Burren, Dingle en op één van de Araneilanden (Inishmore) omdat Langenus onze 
nieuwsgierigheid, ja zelfs ons entoesiasme voor al die plaatsen gewekt heeft. En als we de Blasket-
eilanden, Armagh, Kerry en zoveel andere steden of streken niet bezocht hebben, dan is dat niet 
omdat Langenus daar minder bevlogen over geschreven heeft maar zuiver bij gebrek aan tijd. 
 
Ierland is een schitterend land, dat niet alleen omwille van zijn fascinerende natuurlandschappen maar 
ook, en misschien zelfs vooral, om kultuur-historische redenen een uitgelezen vakantiebestemming is. 
Ik weet niet zo precies wat men tegenwoordig nog aan historische kennis mededeelt aan 
humanioraleerlingen, maar ik vrees dat de kwaliteit zeker niet toegenomen is tegenover de zestiger en 
zeventiger jaren. Toen doorworstelden wij in het eerste jaar de geschiedenis van de Babyloniërs, de 
Assyriërs, de Egyptenaren en de Grieken en in het tweede jaar die van de Romeinen. Vanaf het derde 
jaar leerden we eigenlijk de geschiedenis van geheel Europa sedert de Middeleeuwen, maar 
toegespitst op de Nederlanden en met bijzondere aandacht voor de opeenvolgende grootmachten, 
zoals Frankrijk en Engeland. Tenzij met één of twee zinnen kwam Ierland in het stuk niet voor. Ten 
onrechte nochtans, want Ierland kende tijdens de vroege Middeleeuwen een zeer stabiele 
maatschappij en kultuur. Het kristendom kwam er zeer vroeg tot bloei en wat meer is, de rest van 
Europa werd in belangrijke mate door Ierse monniken gekerstend. Wie de historische wortels van 
onze beschaving wil bestuderen, kan dus eigenlijk niet om Ierland heen. 
 
Spijtig genoeg hebben de Engelse legers in de loop der eeuwen, en vooral ten tijde van Cromwell in 
de 17de eeuw, ontzettend veel vernield. Ierland telt een massa ruïnes van katolieke kerken, trieste 
getuigen van de godsdienstoorlog tussen anglikanen en katolieken. Wie de ruïnes van vroeg-kristelijk 
leven te Glendalough en te Clonmacnoise bezoekt, zou dit moeten doen in volkomen stilte en 
ingetogen, bewust van het niets ontziende geweld dat in de zestiende - zeventiende eeuw bloeiende 
katolieke en intellektuele centra, vrucht van honderden jaren goddelijke toewijding, vernietigde. “In 
1522 tenslotte, toen de Engelsen in het gebied heer en meester waren, maakte het garnizoen van 
Athlone finaal korte metten met Clonmacnoise. Toen Renelle en ik er alleen ronddwaalden over het 
uitgestrekte terrein, heerste er wel rust en vrede. Vogels, in de lucht en op het water. Wilde zwanen. 
Wind op je gezicht en over het water. Mijmeren tussen de overblijfsels van een katedraal, 
verschillende kerken, twee ronde torens, drie hoogkruisen -alles daterend van de negende eeuw-, en 
500 grafstenen met Latijnse en Keltische inscripties. (...) Precies tien jaar later was ik er weer, samen 
met Mark en Bart. De aprilzon scheen. Er was geroep en geschreeuw. Er werd gebouwd aan een 
gloednieuw Interpretative Centre. Grote kranen tekenden vraagtekens in de blauwe lucht. Op een 
nagelnieuwe parkeerplaats stonden twee autobussen. Franse schoolmeisjes lagen te zonnebaden op 
eeuwenoude graven. Geen onaardig gezicht trouwens. Ze waren jong en niet geïnteresseerd in 
asgrijze ruïnes.” (blz. 123-124) Intussen is het Interpretative Centre volledig af en werden de drie 
hoogkruisen in het museum geplaatst; op de oorspronkelijke plaats staan nu kopieën. Zowel 
Glendalough als Clonmacnoise worden nu dagelijks overspoeld door toeristen, lang niet allemaal met 
de juiste ingesteldheid. Men kan zich de vredige rust van deze sites nog enkel inbeelden. 
 



Men moet het kultureel toerisme aanmoedigen. Kunstwerken waar niemand naar kijkt, historische 
gebouwen en monumenten die niemand een blik gunt, zijn weinig zinvol. Maar het fenomeen van het 
massatoerisme is niet alleen van aard om her en der de nodige rust te verstoren, maar blijkt ook hoe 
langer hoe meer risico in te houden van onherstelbare beschadiging van het patrimonium. Sedert 
enkele jaren kan men niet meer vrij rondlopen tussen de megalieten van Carnac in Bretagne, terwijl 
die stenen eeuwen konden trotseren vóór ze interessant werden voor ontelbare toeristen. 
 
Cromwell en de Engelse legers mogen de katolieken dan wel genadeloos vervolgd hebben, zij zijn er 
nooit in geslaagd het katolicisme uit te roeien, integendeel. Meer dan 90 % van de Ieren is katoliek en 
katoliek-zijn betekent bijna automatisch ook pratikeren. Als Nederlander sta je wel te kijken als je bij 
een gewone, gelezen zondagsmis de kerk ziet vollopen, zodanig dat de gelovigen tot buiten toe de 
mis staan te volgen. Eigenlijk wordt het hoog tijd dat de Ieren weer eens wat missionarissen zenden 
naar het goddeloze Europese vasteland.  
 
Zijn de Ieren trouw gebleven aan hun katoliek geloof, dan zijn ze dat veel minder aan hun taal. Er zijn 
wel nog enkele streken (gaeltachten), vooral in het westen en het zuidwesten, waar Iers gesproken 
wordt en er worden zichtbaar ernstige pogingen gedaan om de Ierse taal te bevorderen, maar er is 
nog ontzettend veel werk te verrichten. Langenus schetst trouwens een vrij desolaat beeld van de 
taaltoestand: “Tweehonderd jaar geleden waren er nog maar weinig Ieren die Engels spraken. Voor 
ze zich gedeeltelijk terugtrokken, is het de Engelsen gelukt om de Ierse taal te wurgen. Door middel 
van metodes die ook op onder andere het Bretoens en het Nederlands zijn toegepast. Vandaag zijn er 
ongeveer 55.000 Ieren die Gaelic als voertaal gebruiken. De motivering om de niet-functionele taal te 
leren is klein en in de geïsoleerde Gaeltachtgebieden is de druk op het Iers groot. (...) Er is een 
subsidie voor kinderen die naar Gaelicschooltjes gaan, maar die bedraagt slechts tien punts per jaar, 
dus daar hoef je het niet voor te doen. En wat hebben ze eraan, als ze emigreren? Kan een taal 
zonder ekonomisch nut overleven?” (blz. 233) Is de toestand werkelijk zo dramatisch of is Langenus 
zelf niet erg vatbaar voor taalbewustzijn en alles wat te maken heeft met nationalisme? Dit is zeker 
niet uitgesloten, want hij noemt zichzelf en zijn reisgezellen konsekwent “Belgen”. In ieder geval staan 
zijn bevindingen in schrille tegenstelling met die van Hans De Belder: “Vóór de hongersnood waren er 
drie miljoen Ierssprekenden, rond 1900 nog nauwelijks 22.000. Op dit ogenblik, zegt men, „spreken‟ 
één miljoen Ieren Iers. Dit is overdreven: wellicht begrijpen één miljoen Ieren Iers maar de meningen 
en de cijfers verschillen.” (blz. 34) Misschien is de nationalist De Belder net iets te optimistisch. Zelf 
hebben we immers maar heel weinig Iers gehoord. Hoewel ik besef dat ik met een dergelijke uitspraak 
héél voorzichtig moet zijn. De Ieren spreken immers automatisch Engels met toeristen en als je 
systematisch rondloopt met een fototoestel en enkele reisgidsen ziet men al van ver dat je geen 
autochtoon bent. Het is trouwens maar een geluk dat men je in het Engels en niet in het Iers 
aanspreekt, want deze Keltische taal lijkt aartsmoeilijk. 
 
De Keltische talen stammen, net als de Germaanse, af van het Indo-Germaans. De Keltische groep 
wordt traditioneel ingedeeld in twee subgroepen: enerzijds de Q-talen met het Iers, het Schots en het 
Manx en anderzijds de P-talen met het Bretons, het Welsh en het Cornish. Het Iers werd voor het 
eerst geschreven in de periode dat Ierland gekerstend werd rond de aankomst van Sint-Patrick (431). 
De allereerste geschreven bronnen zijn opgesteld in het ogham-alfabet: horizontale streepjes links 
van, rechts van of op een vertikale lijn. Voorbeelden van dit ogham-alfabet vind je onder andere in het 
National Museum van Dublin en her en der in Ierland (b.v. op het kerkhof bij het 12e eeuwse kerkje 
van Kilmalkedar). Maar als je niet naar Ierland wil of kan, dan vind je een vrij goed geslaagde foto met 
ogham-inscripties in het boek van Langenus (blz. 149). 
 
Na een interessante inleiding over de Ierse taal en over de Gaelic Revival, bespreekt De Belder drie 
auteurs, afkomstig van de Blasket-eilanden, die een zeer belangrijke rol gespeeld hebben in de 
heropleving van de Ierse literatuur. Het gaat om Tomas O’Criomthain (1856-1937), Peig Sayers 
(1873-1958) en Muiris O’ Suilleabhain (1904-1950). De Belder schrijft over leven en werk van de drie 
auteurs maar brengt eveneens citaten uit hun werk. Deze Nederlandse citaten zijn wel niet 
rechtstreeks uit het Iers maar uit het Engels vertaald.  Eigenlijk heeft De Belder een vanuit 
nationalistisch oogpunt belangrijk werk geschreven en daarom is het ten zeerste te betreuren dat 
hieraan zo weinig aandacht werd besteed in de media. Pas in 1996, drie jaar na het verschijnen, wist 
ik zelf van het bestaan van dit boekje. Overigens ook een absolute aanrader voor wie naar Ierland 
reist. Zelfs als je niet naar de Blasket-eilanden gaat (wat overigens niet zo evident is want er zijn geen 
dagelijkse bootverbindingen), dan ga je allicht toch naar Dingle-bay en vanuit Slea Head zie je de 
Blasket-eilanden liggen. In vele etablissementen in de dorpen op Dingle-bay vind je tal van boeken 



over de Blaskets of van de voormelde Blasketschrijvers. De Belder kan dus alleen maar zorgen voor 
een beter begrip van wat je ziet. 
 


