
DE SHAMROCK OF KLAVERBLAD EN SINT PATRICK 

 

Hugo Lambrechts-Augustijns 

 

De harp is het officiële symbool van Ierland. Toch associëren velen Ierland met het 

klavertjedrie. We vinden dit klavertje terug in het logo van 'Aer Lingus' (let op: het is niet Air 

maar Aer). Dit is een Iers-Gaëlisch woord, dat 'luchtvloot' betekent. Het woordje 'shamrock' is 

de Engelse spelling van het Ierse woord 'seamrôg', een verkorting van 'seamair og', dat jonge 

klaver betekent. 

Sint Patrick wordt soms afgebeeld met de shamrock in zijn hand. De legende verhaalt dat Sint 

Patrick (einde 4
de

 eeuw – 17 maart 461), zijn echte naam is Meawyn Succar, op de plek 

Cashel Rock, ook Saint Patrick's Rock genoemd, een beroemd gebleven sermoen gaf, waarbij 

hij het klavertjedrie gebruikte om aan zijn toehoorders de Heilige Drievuldigheid uit te 

leggen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Cashel was vanaf de vierde eeuw de zetel van de koningen van Munster. De gotische Saint 

Patrick's Cathedral in Cashel werd gebouwd tussen 1235 en 1270. Voor de kathedraal bevindt 

zich een replica van het Saint Patrick's Cross, een Keltisch High Cross. De naam verwijst naar 

het verhaal dat Sint Patrick de koning van Munster op de Rock of Cashel tot het christendom 

bekeerde. De missionarissen namen gebruiken en tekens uit het Keltische geloof over. Aan 

het Latijnse kruis werd een cirkel of zonneschijf toegevoegd. De typische heldenhuldezerken 

in Vlaanderen, ter ere van de gesneuvelde Vlaamse soldaten tijdens de 'Groote Oorlog' aan de 

IJzer, hebben de vorm van een Keltisch kruis. Deze grafzerken werden ontworpen door de 

Vlaamse kunstenaar Joe English die zelf van Ierse afkomst was. 

Een populaire legende verhaalt dat Sint Patrick de slangen uit Ierland verdreef. Vandaar dat er 

zich geen slangen op het eiland bevinden. Een slang is echter een metafoor voor de vroegere 

heidense religies. Sint Patrick is de patroon van de kuipers, de mijnwerkers en de smeden en 

hij beschermt het vee tegen ongedierte, veeziekte en het kwaad. Zijn feestdag, of Saint 

Patrick's Day, is 17 maart. 

 


