
 CELINE 
------------------------------------------------------------------------------------------ door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl) 
Betekenis 
Meerdere herleidingen zijn mogelijk: 
1] Gaat terug op Celina, de vrouwelijke verkleinvorm van de Keltische naam Ceallach (vgl. de mannelijke vorm 

Kilian, waar ook Kelly van afgeleid is). 
1.1] Afkomstig van de O'Ceallaigh-clan; Céline zou dan een verbastering zijn van Ceallaigh of Ceallagh: 

'oorlogsachtige' (Keltisch); 
1.2] Afkomstig van aardrijkskundige plaatsnamen (bv. in Schotland): dan heeft het wellicht de betekenis van 'hulst' of 

'steeneik'; of 'woud'. 
2] Onder invloed van de heilige Kilian die in de 7e eeuw als zwerfmonnik van Ierland naar het Europses vasteland 

overstak, bracht hijzelf zijn naam in verband met het Keltische woord 'kil' = 'cel', 'kluizenaarswoning' of 'kerk'; 
dus 'kerkman'. (Deed hij dat omdat hij zelf ook geen raad wist met oorlogszuchtige betekenis van zijn naam?  

3] Verkorting van Mercella of Marcellina: vrouwelijke vorm van Marcellus of Marcellinus, vleivorm van Markus = 
toebehorend aan de Romeinse oorlogsgod Mars. 

4] Variant van de Latijnse naam 'Caelia', afgeleid van 'coelus' of 'caelus' = 'hemel'; Celina = 'hemels'. 
5] Afgeleid van de naam Cecila = 'blinde'. 
6] Afgeleid van het Latijnse werkwoord 'celare' = 'verbergen'. 
7] Variant van Selina, wat op zich weer een variant is van Selene, Griekse benaming voor de maan(godin). 
* 
Céline (gedoopt Germana) Kastang, claris, Bordeaux, Frankrijk; † 1897. Feest 30 mei. 
* 
Céline van Meaux (ook van Parijs) osb, Frankrijk; gezellin van Genovefa van Parijs; † eind 5e eeuw. Feest 21 oktober. 
* 
Cilinia (ook Celina, Celinia of Céline) van Laon (ook van Reims), Frankrijk; edele vrouwe; 
† ca 458. Feest (5 april & 16 &) 21 oktober. 
Zij was de moeder van de bisschoppen Remigius van Reims en Principius van Soissons. Over 
Remigius' geboorte en jeugd wordt de volgende legende verteld. 
De geboorte van onze grote leraar en belijder, Remigius, werd voorspeld door een kluizenaar. 
In de tijd dat heel Frankenland na de doortocht der Vandalen verwoest achtergebleven was, 
leefde er een heilige kluizenaar die sinds lang het licht in zijn ogen verloren had. Hij bracht 
dag en nacht door in gebed, waarin hij God vroeg de kerk van Frankrijk de vrede terug te 
geven in weer in glorie te herstellen. Nu verscheen hem een engel des Heren met de woorden: 
'Weet dat een vrouw die Cilina heet een kind ter wereld zal brengen dat Remigius zal heten. Hij 
zal zijn volk verlossen van zijn boze vijanden. Toen de kluizenaar wakker werd, begaf hij zich 
onmiddellijk naar het huis waar Cilina woonde en vertelde haar van het visioen dat hij had 
gezien. Maar zij geloofde hem niet, want zij was al op jaren. Daarop zei de kluizenaar: 'Let op: 
wanneer u het kind de borst zult geven en mijn ogen met de melk bestrijkt, dan zal ik op dat 
moment het licht in mijn ogen terug krijgen.' En het gebeurde allemaal precies zoals hij gezegd 
had. 
[Hier wordt ons op typisch middeleeuwse wijze te verstaan gegeven dat Remigius van het begin af aan bijzonder sterk op 
Jezus leek. Ook in zijn geval werd de geboorte tevoren aangekondigd; ook van Hem wordt voorspeld dat hij zijn volk zal 
redden... (Lukas 1,26-38). Anderzijds lijkt Remigius' moeder eerder op de moeder van Johannes de Doper, omdat zij al te 
oud was om kinderen te krijgen (Lukas 1,18). Straks zal Remigius overgaan tot de beroemde doop van koning Clovis. Ook 
de genezing van de blinde door melk op zijn ogen te strijken doet sterk denken aan Jezus' genezing van een blinde door 
slijk op de ogen te strijken (Johannes 9,1-7).] 
* 
Celina Ramos, San Salvador, El Salvador; vermoord met haar moeder Elba Ramos & zes paters jezuïeten; † 1989. 
Sterfdag 16 november. 

 


