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1. Hindoeïstische mythen 
 
  naam (+ bron) + inhoud      cyclus/groep  hoofdpers.           doc.nr. 

Agni’s schuilplaats in de wateren en zijn 

verdeling (Bṛhaddevatā): 

A.s broers worden vernietigd door de vaṣaṭ-roep, 

behalve Saucīka – Hij wordt ontdekt en hem 
worden gunsten aangeboden – A. verdeelt zich 

mythologie van 
Agni 

Agni, Saucīka, Varuṇa, 

Yama 

37 

Agni’s schuilplaats in de wateren en zijn 

vervloeking van de vis (Taittirīya Saṃhitā): 

A. vlucht uit angst vernietigd te worden – Een vis 
verraadt hem - De goden bieden hem gunsten aan 

mythologie van 
Agni 

Agni, vis, Yama 37 

Agni’s schuilplaatsen, verdelingen en 
vervloekingen (Mahābhārata): 
A. vlucht, maar wordt verraden door een kikker, 
olifant, stoom en papegaai, die hij vervloekt – De 
goden vinden hem in de śamī-boom en bieden hem 
gunsten aan 

mythologie van 
Agni 

Agni, kikker, olifant, 
stoom, papegaai 

37 

Agni’s verleiding door de Kṛttikā’s en de 

geboorte van Skanda (Mahābhārata): 
Indra bevrijdt een vrouw, wier man S. zal worden – 
A. wordt verleidt door Svāhā in de vermomming 
van de vrouwen van de Zeven Zieners – Svāhā 
brengt A.s zaad naar een berg, waar S. geboren 
wordt – S. bevecht Indra en wint 

mythologie van 
Agni 

Indra, Keśin, Leger 
van de goden, 
Brahmā, Zeven 
Zieners, Agni, Svāhā, 

Śivā, Garuḍī, 

Arundhatī, Skanda, 
Krauñca, Viśvāmitra, 
Kālī, Viśākha 

37 

Agni’s vlucht voor de goden en zijn schuilplaats 

in de wateren (Ṛg Veda): 

A. vlucht uit angst vernietigd te worden – Yama 
ontdekt hem – De goden bieden hem gunsten aan 

mythologie van 
Agni 

Agni, Varuṇa, Yama 37 

Anasūyā’s vervloeking van Brahmā, Viṣṇu en Śiva 

(Bhaviṣya Purāṇa): 

B., V. en S. verkrachten A., de vrouw van Atri – Ze 
vervloekt hen 

mythologie van 
Prajāpati en 
Brahmā 
(schepping) 

Brahmā, Viṣṇu, Śiva, 

Anasūyā, Atri 

37 

Bhṛgu’s vervloeking van Śiva om als liṅga te 

worden vereerd (Padma Purāṇa): 

Op verzoek van de ṛṣi’s onderzoekt B. welke god 

de beste is, Brahmā, Viṣṇu of S., en bezoekt hen – 

S. wil hem niet ontvangen wegens zijn liefdesspel 
met Pārvatī – Brahmā idem wegens zijn meditatie – 

Viṣṇu ontvangt en vereert B. – B. doet verslag aan 

de ṛṣi’s en verklaart dat Viṣṇu zuivere goedheid is 

mythologie van 
Śiva 

Bhṛgu, Manu, Śiva, 

Pārvatī, Nandin, 

Brahmā, Viṣṇu, 

Lakṣmī 

37 
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Brahmā’s vervloeking van Nārada 

(Brahmavaivarta Purāṇa): 

B. schept via zijn vrouw Sāvitrī abstracta – B. 

schept uit zijn lichaam goden en ṛṣi’s – conflict 

tussen N. en B. 

mythologie van 
Prajāpati en 
Brahmā 
(schepping) 

Brahmā, Sāvitrī, 
Nārada 

37 

Bṛhaspati’s list en redding van de wereld uit 

handen van Śukra en de Daitya’s (Padma Purāṇa): 

De demonenkoning Prahlāda biedt de goden vrede 
aan, terwijl S. 1000 jaar in ascese is om van Śiva 
een zegespreuk te verkrijgen – De goden vallen de 
demonen aan, die berschermd worden door S.’s 

moeder, de vrouw van Bhṛgu – Viṣṇu slaat haar 

hoofd af, maar Bhṛgu zet deze weer terug op haar 

lichaam – Indra geeft zijn dochter Jayantī bevel S. 
te verzorgen en hem 100 jaar te verleiden – B. is 
intussen in de gedaante van S. guru van de 
demonen – S. kan de demonen niet overtuigen dat 
hij de echte guru is – B. fungeert nu als valse 
profeet voor de demonen, die Boeddhisten worden 
– Later komen ze weer tot inzicht en strijden weer 
met de goden 

mythologie van 
de strijd tussen 
goden en 
demonen 

Indra, Śukra, 
Prahlāda, Śiva, 

Bṛhaspati, Viṣṇu, 

Bhṛgu en zijn moeder, 

Jayantī, Daitya’s,  

37 

Dadhyac’s onthoofding (Ṛg Veda): 

De Aśvins vervangen het hoofd van D. door een 
paardenkop 

mythologie van 
Indra: Dadhyac 

Aśvins, Dadhyac, 

Tvaṣṭṛ 
37 

Dadhyac’s onthoofding (Śatapatha Brāhmaṇa): 

De Aśvins vervangen het hoofd van D. door een 
paardenkop om kennis te verwerven – Indra slaat 
de paardenkop eraf – De Aśvins zetten D.’s eigen 
hoofd weer terug 

mythologie van 
Indra: Dadhyac 

Dadhyac, Indra, Aśvins 37 

Dadhyac’s schedel als wensen vervullend object 

(Bṛhaddevatā): 

Indra onthoofdt D. – Zijn schedel in het meer is nu 
een wensen vervullend object 

mythologie van 
Indra: Dadhyac 

Dadhyac, Aśvins, Indra 37 

Dadhyac’s schedel en de koe van Tvaṣṭṛ (Ṛg 

Veda): 
Indra gebruikt D.’s beenderen als wapen – Hij vindt 
de schedel van D. en kent nu de naam van de koe 
van T. 

mythologie van 
Indra: Dadhyac 

Indra, Dadhyac, 

Tvaṣṭṛ 
37 

Dadhyac’s schedel en de vernietiging der 

demonen (Sāyaṇa’s Ṛg Veda Bhāṣya): 

Indra vindt de schedel van D. en verslaat hiermee 
de demonen 

mythologie van 
Indra: Dadhyac 

Indra, Dadhyac 37 

De afwijzing van Yamī door Yama (Ṛg Veda): 

Yamī verlangt Yama als gemaal – Yama wijst haar 
af i.v.m. de zonde van incest 

mythologie van 

Indra: Saraṇyu: 

Yama en Yamī 

Yama, Yamī 37 

De dans van de ziener Maṅkaṇaka ten overstaan 

van Śiva (Vāmana Purāṇa): 

Bij het zien van badende nimfen laat M. zijn zaad 
vloeien, waaruit de Maruts geboren worden – M.’s 
bloed uit zijn vinger verandert in plantensap – 
Maar S.’s bloed verandert in as 

mythologie van 
Śiva 

Maṅkaṇaka, Rambhā, 

Maruts, Śiva 
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De geboorte van de Ashvins, Yama en Yami, en 

Manu Sāvarṇi (Nirukta): 

Saraṇyu en Vivasvat brengen Y. en Y. voort, M. (via 

de pseudo-Saraṇyu) en de a. (via paarden) 

mythologie van 

Indra: Saraṇyu 
Saraṇyu, Vivasvat, 

pseudo-Saraṇyu, 

Yama, Yamī, Manu, 
Aśvins 

37 

De geboorte van Devī en de buffeldemon Mahiṣa 

(Skanda Purāṇa): 

Diti’s zonen zijn door de goden gedood – Haar 
kleinzoon M. zal wraak nemen en de demonen 
vragen hem de hemelen terug te veroveren – De 

goden verzoeken Viṣṇu en Śiva hen te beschermen 

– Daarop wordt D. geschapen uit de energieën van 
de goden 

mythologie van 

Devī: Mahiṣa 

Diti, Daitya’s, 

Supārśva, Mahiṣa, 

Vidyunmālin, Viṣṇu, 

Śiva, de goden, Durgā 
(Devī) 

37 

De geboorte van Triśiras, Saraṇyu en haar 

nageslacht (Bṛhaddevatā): 

Tvaṣṭṛ krijgt S. en T. – S. en Vivasvat krijgen Yama 

en Yamī – pseudo-Saraṇyu en Vivasvat krijgen Manu 

– S. en V. krijgen de Aśvins (als paarden) 

mythologie van 

Indra: Saraṇyu 
Tvaṣṭṛ, Saraṇyu, 

Triśiras, Vivasvat, 
Yama, Yamī, pseudo-

Saraṇyu, Manu, de 

Aśvins 

37 

De incest van de Vader met zijn Dochter (Ṛg 

Veda): 
Incest van Hemel en Aarde – ontstaan van heilige 

spraak, Vāstoṣpati en de Aṅgirasa’s 

mythologie van 
Prajāpati en 
Brahmā 
(schepping) 

Vader, Dochter, Agni, 

Rudra Vāstoṣpati, 

Aṅgirasa’s 

37 

De koe van Tvaṣṭṛ (Sāyaṇa’s Ṛg Veda Bhāṣya): 

De koe van T. is de zon die de maan beschijnt, 
waar de soma zich bevindt 

mythologie van 
Indra: Dadhyac 

Tvaṣṭṛ, Indra 37 

De list der goden t.a.v. de demonen (Śatapatha 

Brāhmaṇa): 

Zowel goden als demonen kunnen liegen en de 
waarheid spreken, maar de goden verwerpen de 
leugen, waardoor ze zwakker worden – Na een list 
tegen de demonen verwerven de goden de 
waarheid 

mythologie van 
de strijd tussen 
goden en 
demonen 

goden, demonen 37 

De ontleding van Satī’s lijk (Devī Bhāgavata 

Purāṇa): 

Durvāsas eert Devī en krijgt een bloemenkrans van 

haar – Hij gaat naar Dakṣa’s huis om Satī te eren – 

Dakṣa eist de krans, maar onteert deze – Satī 

pleegt satī – Śiva loopt verdrietig met haar lijk weg 

– Viṣṇu schiet haar lichaamsdelen eraf, die overal 

in India neerkomen – Hier worden Śiva en de godin 
vereerd 

mythologie van 
Devī: Satī 

Durvāsas, Satī (Devī), 

Dakṣa, Śiva, Viṣṇu 

37 

De ruzie en de hereniging van Śiva en Pārvatī 

(Skanda Purāṇa): 

S. beledigt P. en ze maken ruzie – P. gaat in ascese 
op de Himālaya om een gouden gedaante (Gaurī) 

te verwerven en neemt Gaṇeśa mee, terwijl Vīraka 

zijn vader moet bespioneren – Intussen dringt de 

demon Āḍi in P.’s gedaante S.’s paleis binnen, 

maar wordt gedood – P. denkt dat S. is 
vreemdgegaan en vervloekt Vīraka – Brahmā grijpt 
nu in en voorspelt de hereniging tussen haar en S. – 

mythologie van 
Devī: Gaurī 

Śiva, Pārvatī (Umā, 
Kauśikī), Vīraka 
(Nandin, Śailādi), 

Gaṇeśa, 

Kusumāmodinī, Āḍi, 

Brahmā 

37 
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Kauśikī ontstaat en P. krijgt haar gouden gedaante 
– P. ontdekt dat Vīraka de waarheid heeft 
gesproken en voorspelt zijn wedergeboorte als 
Nandin – P. en S. verzoenen zich 

De schepping van Agni door Prajāpati (Śatapatha 

Brāhmaṇa): 

Schepping van A. uit P.’s mond – productie van 
boter (zaad) voor A. (het vuur) – ontstaan van P.’s 
nageslacht uit het vuur 

mythologie van 
Prajāpati en 
Brahmā 
(schepping) 

Prajāpati, Agni 37 

De schepping van de dood door Brahmā 
(Mahābhārata): 
Wegens overbevolking schept Brahmā, op aanraden 
van Śiva, de Dood die hij beveelt de mensheid te 
laten sterven 

mythologie van 
Prajāpati en 
Brahmā 
(schepping) 

Brahmā, Rudra 

Sthāṇu, de Dood 

37 

De schepping van de wezens met hun 

kwaliteiten door Brahmā (Viṣṇu Purāṇa): 

Brahmā herschept de wezens overeenkomstig hun 
karma – Dit zijn de ‘Wateren’, hemelse en 
demonische wezens, planten en dieren 

mythologie van 
Prajāpati en 
Brahmā 
(schepping) 

Brahmā, alle wezens 37 

De schepping van goden en demonen en hun 

vermeende strijd (Śatapatha Brāhmaṇa): 

Prajāpati schept de goden uit zijn uitgaande adem 
en de demonen uit zijn ingaande adem – De 
demonen worden slecht bevonden en zullen 
overwonnen worden 

mythologie van 
de strijd tussen 
goden en 
demonen 

Prajāpati, deva’s, 
demonen 

37 

De schepping van verleidelijke vrouwen door 
Brahmā (Mahābhārata): 
Omdat de mensen vol dharma (te machtig) zijn, 
schept Brahmā vrouwen om hen eronder te houden 

mythologie van 
Prajāpati en 
Brahmā 
(schepping) 

Brahmā 37 

De verdwijning van Saraṇyu (Ṛg Veda): 

Na de geboorte van Yama verbergen de goden S. 
en maken de pseudo-S., die de Aśvins voortbrengt 

mythologie van 

Indra: Saraṇyu 
Saraṇyu, Vivasvat, 

Yama, pseudo-

Saraṇyu, Aśvins 

37 

De verzoening van Vivasvat en Saṃjñā 

(Mārkaṇḍeya Purāṇa): 

S. (= Saraṇyu) vlucht voor haar man V. (de zon) 

wegens zijn hitte – V. scheert zijn stralen af en 
verzoent zich met S. 

mythologie van 

Indra: Saraṇyu: 

Yama en Yamī 

Viśvakarman, Saṃjñā, 

Vivasvat, Manu, 
Yama, Yamī, pseudo-

Saṃjñā, Manu 

Sāvarṇi, Saturnus, 

Tapati, Nāsatya, 
Dasra, Revanta 

37 

Devī’s slachting van de buffeldemon Mahiṣa 

(Mārkaṇḍeya Purāṇa): 

M. richt verwoestingen aan – Tweestrijd tussen M. 
en D. – D. doodt M. en de wereld is verheugd 

mythologie van 

Devī: Mahiṣa 
Mahiṣa, Durgā (Devī) 37 

Devī’s verleiding van de buffeldemon Mahiṣa 

(Skanda Purāṇa): 

De goden klagen bij D. over de wandaden van 

Mahiṣa en vragen haar bescherming – D. belooft te 

helpen – Ze stelt vier jongens aan als wachters en 
gaat in ascese met als doel Śiva als gemaal te 
verwerven – De demonen dringen als vogels haar 
gebied binnen en M. als oude man, die verklaart 

mythologie van 

Devī: Mahiṣa 

Pārvatī (Devī), 

Mahiṣa, vier jongens, 

vier moeders, de 
goden 

37 
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haar te willen huwen – D. weigert en de strijd 
ontbrandt – D. wordt bewapend 

Gaṇeśa’s geboorte (Bṛhaddharma Purāṇa): 

Pārvatī wenst een kind van Śiva – Deze weigert 
eerst, maar later verandert hij haar kleed in een 
kind, G. – Śiva voorspelt dat G. snel zal sterven – 
G. kijkt naar het noorden, waardoor zijn hoofd 
afvalt – Śiva zendt Nandin om het hoofd van Indra’s 
olifant te veroveren – G. krijgt zijn nieuwe hoofd 
en wordt geëerd en krijgt namen – Indra wordt 
gecompenseerd – G. (en Skanda) blijft celibatair 

mythologie van 

Devī: Gaṇeśa 

Śiva, Pārvatī, Nandin, 
Airāvata, Indra, de 
goden 

37 

Het gesprek tussen Saramā en de Paṇi’s (Ṛg 

Veda): 

Saramā waarschuwt de Paṇi’s, die het vee hebben 

gestolen – Ze raadt hen aan te vluchten 

mythologie van 
Indra: Saramā 

en de Paṇi’s 

Saramā, Paṇi’s, Indra 

(Bṛhaspati), div. ṛṣi’s 

37 

Het karnen van de oceaan van melk 
(Mahābhārata): 
Op de berg Meru beraden de goden en demonen 
zich op een plan om ambrozijn te verwerven – De 
berg Mandara wordt als karnstok en de slang 
Vāsuki als karntouw gebruikt om de oceaan te 
karnen – De goden trekken aan de staartkant en de 
demonen aan de kopzijde van de slang – Door het 
karnproces ontstaan allerlei zaken – Dhanvantari 

verschijnt met een pot amṛta – Goden en demonen 

strijden nu om de amṛta, maar de eersten winnen 

mythologie van 
de strijd tussen 
goden en 
demonen 

Brahmā, Viṣṇu 

(Nārāyaṇa, Mohinī), 

Ananta, Vāsuki, Indra, 
Dhanvantari, Rāhu, 
Nara  

37 

Indra’s brahmanicide (Mahābhārata): 

I. doodt Vṛtra – Uit V. ontstaat Brahmanicide – 

Brahmā stemt de furie mild: verdeling van de 
koorts – I. brengt een paardenoffer 

mythologie van 

Indra: Vṛtra 
Vṛtra, Śiva, Indra, 

Viṣṇu, Brahmanicide, 

Brahmā, Agni, 
apsarasas 

37 

Indra’s diefstal van de amṛta uit de bek van 

Śuṣṇa (Kāṭhaka Saṃhitā): 

De demon S. heeft de amṛta in zijn bek, waardoor 

de demonen telkens herleven – I. steelt als valk de 

amṛta 

mythologie van 
de strijd tussen 
goden en 
demonen 

Śuṣṇa, Indra 37 

Indra’s en Trita Āptya’s slachting van Triśiras (Ṛg 

Veda): 
I. en TA doden T. en bevrijden de koeien 

mythologie van 
Indra: Triśiras 

Triśiras, Indra, Trita 
Āptya 

37 

Indra’s slachting van het embryo van Diti 

(Rāmāyaṇa): 

D. verlangt een kind van Kaśyapa om zich op I. te 
wreken – I. splijt haar embryo in zeven delen 
(Maruts) 

mythologie van 
Indra: latere 
epiek 

Diti, Kaśyapa, Indra, 
Maruts 

37 

Indra’s slachting van Triśiras (Bṛhaddevatā): 

T. wil als priester van de goden hen vernietigen – I. 
slaat zijn hoofden af, die in vogels veranderen 

mythologie van 
Indra: Triśiras 

Triśiras, Indra 37 

Indra’s slachting van Triśiras en Vṛtra 

(Mahābhārata): 

Tvaṣṭṛ brengt T. voort uit haat tgo I. – I. slaat T. 

neer en laat diens koppen afhakken door een 

houthakker – Tvaṣṭṛ brengt V. voort om T. te 

mythologie van 

Indra: Vṛtra 
Tvaṣṭṛ, Triśiras, Indra, 

houthakker, Śiva, 

Vṛtra, Viṣṇu 

37 
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wreken – I. doodt V. met een nevel en de 
donderhamer – I. brengt een paardenoffer wegens 
zijn brahmanicide 

Indra’s slachting van Vṛtra (Ṛg Veda): 

I. doodt V. met de donderhamer – Hij drinkt de 
soma – Hij vreest de wreker van V. en vlucht als 
een valk 

mythologie van 

Indra: Vṛtra 
Indra, Vṛtra 37 

Indra’s verleiding van Ahalyā (Rāmāyaṇa): 

I. verleidt A., de vrouw van Gautama – Deze maakt 
I. impotent – I. krijgt de testikels van een ram 

mythologie van 
Indra: latere 
epiek 

Gautama, Ahalyā, 
Agni 

37 

Kaca’s verwerving van het geheim der 
onsterfelijkheid uit de mond van Śukra 
(Mahābhārata): 

De goden geven K., de zoon van Bṛhaspati,  het 

bevel het geheim der onsterfelijkheid van de 
demon Śukra te stelen – K. wordt S.’s leerling en 
verleidt Devayānī, diens dochter – De demonen 
vermoorden K., maar S. wekt hem weer tot leven – 
Ook bij de derde maal, wanneer K. in S.’s maag 
zit; K. krijgt de formule, breekt uit diens zij en 
wekt hem tot leven – Ten slotte keert K. terug 
naar de goden en weigert een huwelijk met 
Devayānī 

mythologie van 
de strijd tussen 
goden en 
demonen 

Bṛhaspati, Śukra, 

Devayānī, Kaca,  

37 

Kṛṣṇa als jonge man en de diefstal van de kleren 

(Bhāgavata Purāṇa): 

De gopī’s verlangen naar K. – Deze steelt hun 
kleren, wanneer ze aan het baden zijn, en daagt 
hen uit ze te komen halen – Uiteindelijk 
onderwerpen ze zich, maar worden door K. daarna 
weggezonden 

mythologie van 

Viṣṇu: Kṛṣṇa 

gopī’s, Kātyāyanī, 

Kṛṣṇa 

37 

Kṛṣṇa als jongen en de onderwerping van de 

slang Kāliya (Bhāgavata Purāṇa): 

Garuḍa verdrijft Kāliya i.v.m. een ruzie om een 

offergave – Kāliya vlucht naar een vijver bij de 

rivier de Kalindi – Garuḍa eet vis uit deze vijver, 

maar wordt vervloekt door de eigenaar, Saubhari – 
De vijver is vergiftigd door de slangen, waardoor 
dieren sterven – K. ziet dit en springt tussen de 
slangen – Iedereen is in angst, maar K. voert een 
dodendans uit op Kāliya – Op verzoek van Kāliya’s 
vrouwen laat K. hem leven en verbant hem naar 
een eiland 

mythologie van 

Viṣṇu: Kṛṣṇa 
Garuḍa, Kāliya, 

Saubhari, Kṛṣṇa, 

Balarāma, Nanda, 
vrouwen van Kāliya 

37 

Kṛṣṇa als kind en de beschouwing van zijn mond 

(Bhāgavata Purāṇa): 

K. zou viezigheid hebben gegeten – Yaśodā bekijkt 
zijn mond, maar ziet het universum en begrijpt dat 
hij een god is – Daarna vergeet ze dit weer en 
neemt hem op schoot 

mythologie van 

Viṣṇu: Kṛṣṇa 
Balarāma, Kṛṣṇa, 

Yaśodā 

37 

Kṛṣṇa als zuigeling en de slachting van Pūtanā 

(Bhāgavata Purāṇa): 

mythologie van 

Viṣṇu: Kṛṣṇa 

Vāsudeva, Nanda, 

Kṛṣṇa, Pūtanā, 

37 
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Kaṃsa zendt het monster P. om K. te doden – K. 

doodt haar echter – P. wordt aan stukken gehakt 
door de dorpelingen, maar stijgt tocht ten hemel – 
Iedereen is verheugd 

Kaṃsa, Yaśodā, 

Rohiṇī 

Kṛṣṇa’s verwekking en overdracht aan andere 

moeders (Harivaṃśa): 

Kaṃsa hoort dat hij gedood zal worden door het 

achtste kind van Devakī en geeft opdracht aan 
haar man Vāsudeva hem zijn kinderen te geven om 
hen te laten doden – Zes kinderen worden gedood, 
het zevende (Balarāma) en het achtste (K.) worden 
naar andere ouders overgebracht – Kālī komt in de 
plaats van K., wordt gedood, maar stijgt ten hemel 

en vervloekt Kaṃsa 

mythologie van 

Viṣṇu: Kṛṣṇa 
Kaṃsa (Kālanemi), 

Devakī, Vāsudeva, Zes 

Embryo’s, Kālī, Viṣṇu, 

Rohiṇī, Balarāma, 

Yaśodā,  

37 

Manu en de vloed (Matsya Purāṇa): 

M. wenst de mensheid te redden – Hij verzorgt een 
almaar groeiende vis, V. – V. draagt M. op een 
schip te bouwen en voorspelt zijn toekomst – M. 
bereidt zich voor op de zondvloed en plaatst alle 
schepselen aan boord 

mythologie van 

Viṣṇu: matsya 
Manu, Viṣṇu 37 

Manu en de vloed (Śatapatha Brāhmaṇa): 

M. verzorgt een vis – Deze belooft hem te redden 
tijdens de wereldondergang – Wanneer de 
zondvloed komt, brengt de vis M. in zijn schip naar 
een berg 

mythologie van 
Manu 

Manu, vis 37 

Nārada’s vernietiging van Dakṣa’s zonen (Vāyu 

Purāṇa): 

D. schept de wezens – huwt Asiknī – zijn zonen, de 
hāryaśva’s en de śabalāśva’s verdwijnen door 
Nārada – vervloeking van Nārada 

mythologie van 
Prajāpati en 
Brahmā 
(schepping) 

Dakṣa, Asiknī, 

hāryaśva’s en 
śabalāśva’s, Nārada 

37 

Prajāpati als beerzwijn en de redding van de 

aarde (Śatapatha Brāhmaṇa): 

P. heft als Emūṣa de kleine aarde op en bevrucht 

haar 

mythologie van 
Prajāpati en 
Brahmā 
(schepping) 

Prajāpati (Emūṣa) 37 

Prajāpati als beerzwijn en de schepping van de 

aarde (Taittirīya Saṃhitā): 

P. grijpt als beerzwijn de aarde, bevrucht haar en 
brengt de goden voort 

mythologie van 
Prajāpati en 
Brahmā 
(schepping) 

Prajāpati, 

Viśvakarman, Pṛthivī, 

goden, Vasu’s, 
Rudra’s, Āditya’s 

37 

Prajāpati’s incest met zijn dochter Uṣas (Aitareya 

Brāhmaṇa): 

Incest van P. en U. als hert en hinde – Rudra doodt 
P. als straf – Ontstaan van div. goden uit P.’s 
verspilde zaad 

mythologie van 
Prajāpati en 
Brahmā 
(schepping) 

Prajāpati, Uṣas, 

Rudra, Agni, Maruts 

37 

Puruṣa’s offer (Ṛg Veda): Puruṣa omvat de 

kosmos, goden en schepselen – Hij brengt Virāj 
voort – Uit P. wordt de wereld geschapen 

mythologie van 
Prajāpati en 
Brahmā 
(schepping) 

Puruṣa, Virāj, goden, 

Sādhya’s, ṛṣi’s 

37 

Puruṣa’s splitsing (BAU) (Ind.): 

Puruṣa splitst zich telkens, zodat mensen, dieren, 

zaad en vuur geschapen worden 

mythologie van 
Prajāpati en 
Brahmā 
(schepping) 

Puruṣa, Agni 
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Rāma; episode: Rāma’s afwijzing van Sītā 

(Rāmāyaṇa): 

R. heet S. uit handen van Rāvaṇa gered, maar 

verdenkt haar van overspel – S. pleegt satī – De 
goden verschijnen en verklaren dat R. een god is – 
Beiden worden herenigd 

mythologie van 

Viṣṇu: Rāma 

Rāma, Sītā, Hanumat, 

Sugriva, Vibhīṣaṇa, 

Lakṣmaṇa, Brahmā en 

andere goden, Rāvaṇa 

37 

Rudra’s bestraffing van Prajāpati en de verdeling 

van diens gevaarlijke zaad (Śatapatha Brāhmaṇa): 

Incest van P. en zijn dochter – R. verwondt als 
straf P. met een pijl – P.’s zaad wordt verspild, 
maar wordt ongevaarlijk gemaakt door het als 
offergave te verdelen 

mythologie van 
Śiva 

Prajāpati, Rudra, 

Bhaga, Pūṣan, 

Bṛhaspati, Savitṛ 

37 

Rudra’s geboorte uit het zaad van Prajāpati’s 

zonen (Kauṣītaki Brāhmaṇa): 

Uṣas verleidt haar broers, de zonen van P. – Hun 

zaad valt in een schaal – Hieruit wordt R. geboren 

mythologie van 
Prajāpati en 
Brahmā 
(schepping) 

Uṣas, P.’s zonen, 

Rudra, Prajāpati 

37 

Saramā’s dronk van de melk van de Paṇi’s 

(Bṛhaddevatā): 

Diefstal van Indra’s koeien door de Paṇi’s – Saramā 

spoort hen op – Indra doodt de Paṇi’s en brengt de 

koeien terug 

mythologie van 
Indra: Saramā 

en de Paṇi’s 

Bṛhaspati, Paṇi’s, 

Indra, Saramā 

37 

Śiva en het beerzwijn (Kālikā Purāṇa): 

Na de redding van de aarde door het beerzwijn 

verzoekt S. Viṣṇu zijn zwijnengedaante af te 

leggen – Varāha en zijn familie richten veel onheil 

aan en Viṣṇu raadt S. aan de beer te slachten – S. 

verandert zich in het monster śarabha en bestrijdt 
de zwijnen – Door de strijd ontstaat een 

zondvloed, maar Viṣṇu redt als vis de wereld – De 

beer (Viṣṇu) verzoekt de śarabha (S.) opnieuw hem 

te doden, hetgeen gebeurt 

mythologie van 

Viṣṇu: Varāha 
Viṣṇu (Varāha), Śiva 

(śarabha), Brahmā, 

Suvṛtta, Kanaka, 

Ghora, Ananta 

37 

Śiva’s castratie door de woudheiligen 

(Brahmāṇḍa Purāṇa): 

S. danst voor de vrouwen van de woudheiligen – Ze 
proberen hem tevergeefs te vervloeken – Ze zien 
hun fout in, maar S. verdwijnt waardoor de wereld 

verdort – Op Brahmā’s raad vereren ze de liṅga – S. 

is tevreden en leert de ṛṣi’s en leert hen de yoga 

van de schedel 

mythologie van 
Śiva 

Śiva, woudheiligen, 
Brahmā, Agni 

37 

Śiva’s slachting van Andhaka en diens geestelijke 

wedergeboorte (Kūrma Purāṇa): 

Tijdens S.’s afwezigheid probeert A. Pārvatī te 
schaken – S. grijpt hem, verlost hem van zijn 
zonden en geeft hem aan Pārvatī ter adoptie 

mythologie van 
Śiva 

Śiva, Pārvatī, Andhaka 37 

Śiva’s slachting van Kāma en diens 

wedergeboorte (Saura Purāṇa): 

De demon Tāraka kan alleen gedood worden door 
hem die geboren wordt uit S.’s zaad – K. gaat naar 
S. om hem een zoon te laten verwekken – S. 

mythologie van 
Śiva 

Tāraka, Brahmā, 

Viṣṇu, Śiva, Kāma, 

Śakra, Nandin, Pārvatī 

37 
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verbrandt K. – Op Pārvatī’s verzoek laat S. K. 
herleven 

Śiva’s vernietiging van Dakṣa’s offer en herstel 

ervan (Varāha Purāṇa): 

Rudra belooft de schepping te volbrengen, die 
echter door anderen wordt verricht – Uit onvrede 
valt R. het offer van D. aan, waarbij de goden 
aanwezig zijn – R. wordt verzoend 

mythologie van 
Śiva 

Brahmā, Rudra, 

Dakṣa, Sītā, Bhaga, 

Pūṣan, Kratu 

37 

Śiva’s vernietiging van Dakṣa’s offer en zijn 

verdeling van de koorts (Mahābhārata): 
D. nodigt de goden uit voor een offer, behalve S. – 
Pārvatī overreedt S. het offer aan te vallen – 
Koorts, geboren uit Śiva, verbrandt het offer 

mythologie van 
Śiva 

Śiva, Pārvatī, Dakṣa, 

Śakra, Koorts 

37 

Śiva’s vernietiging van Tripura (Mahābhārata): 
De zonen van de demon Tāraka mogen T. bouwen 
en een meer van onsterfelijkheid – Door de aanwas 
van de demonen vormen ze een gevaar voor de 
goden – S. bereidt zich voor hen te bestrijden – Val 
van T. en herleving van de wereld 

mythologie van 
Śiva 

Tāraka, Tārākṣa, 

Kamalākṣa, 

Vidyunmālin, Brahmā, 
Śiva, Măyă, Hari, 
Śakra, Maruts, Agni, 

Soma, Viṣṇu, 

Viśvakarman 

37 

Śiva’s verwekking van Andhaka (Dharma Saṃhitā 

van de Śiva Purāṇa): 

Pārvatī sluit speels S.’s ogen – A. wordt geboren uit 
een zweetdruppel – Pārvatī verzorgt A., die later 

door Hiraṇyanetra wordt geadopteerd 

mythologie van 
Śiva 

Śiva, Pārvatī, 
Andhaka, 

Hiraṇyanetra 

37 

Śiva’s verwekking van de onderwatermerrie (Śiva 

Purāṇa): 

Het vuur van de verbranding van Kāma bedreigt de 
wereld – Brahmā doet het vuur in de 
onderwatermerrie en verzoekt Oceaan haar bij 
zich te houden tot de zondvloed – Zo wordt de 
wereld bevrijd van de toorn van S. 

mythologie van 
Śiva 

Brahmā, Kāma, Śiva, 
onderwatermerrie, 
Oceaan 

37 

Śiva’s verwekking van Skanda (Śiva Purāṇa): 

De goden onderbreken het liefdesspel van S. en 
Pārvatī om hulp te vragen tegen Tāraka – S. werpt 
zijn zaad op de grond dat Agni opeet – Via Agni 
raken de goden zwanger en lijden – Ook de 

Kṛttikā’s worden zwanger en laten hun embryo’s 

op de Himālaya achter – Het vurige zaad komt in 
het riet van de Ganges en Skanda wordt geboren 

mythologie van 
Śiva 

Śiva, Pārvatī, Viṣṇu, 

Agni, Gaṇeśa, Nārada, 

Kṛttikā’s, Arundhatī, 

Skanda 

37 

Śiva’s zelfcastratie (Dharma Saṃhitā van de Śiva 

Purāṇa): 

Wereldondergang door hitte en zondvloed – 
Verzoek aan S. de wereld te herscheppen, wat 
echter door anderen wordt gedaan – Uit onvrede 
verbrandt S. de wereld – Hij wordt verzoend, 

breekt zijn liṅga af, die oneindig groot is en die 

vereerd moet worden 

mythologie van 
Śiva 

Śiva, Brahmā, Viṣṇu,  37 

Soma en Rohiṇī: 

Dakṣa schenkt zijn 27 dochters aan S. die echter R. 

voortrekt – D. vervloekt S. 

mythologie van 
Soma 

Dakṣa, Soma, Rohiṇī 37 
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Vinatā en de slangen: 
Kadrū, de moeder van de slangen, wint een 
weddenschap van Vinatā, de moeder van G. en de 

andere vogels – Wanneer G. de amṛta naar de 

slangen brengt, zal ze bevrijd worden – Dit 

gebeurt, maar Indra neemt de amṛta terug 

mythologie van 

Garuḍa 

Kadrū, Vinatā, 

Uccaiḥśravas, Garuḍa, 

slangen, Indra 

37 

Viṣṇu als beerzwijn en de redding van de aarde 

(Viṣṇu Purāṇa): 

Nārāyaṇa (voorheen Brahmā) ontwaakt na de 

mahāpralaya – Als beerzwijn duikt hij onder water 
en heft de aarde op – Hij legt haar op de wateren 
en schept de rest van de wereld 

mythologie van 

Viṣṇu: Varāha 
Brahmā, Nārāyaṇa 

(Viṣṇu, Varāha), 

Prajāpati, Sanaka, 
Sananda, Sanātana, 
Sanatkumāra, siddha’s 

37 

Viṣṇu als Boeddha (Viṣṇu Purāṇa): 

De goden verzoeken V. te helpen in de strijd tegen 
de demonen – V. verschijnt als Māyāmoha, de 
magische misleider, d.i. Boeddha – met een vals 
dharma bedriegt hij hen, zodat ze gedood kunnen 
worden 

mythologie van 

Viṣṇu: Boeddha 

goden, demonen 

(arhats), Hrāda, Viṣṇu 

(Māyāmoha = 
Boeddha) 

37 

Viṣṇu als de dwerg Vāmana en Bali (Mahāb., 

Rāmāy., Viṣṇu P., Bhāgav. P., Vāyu P.): 

V. verzoekt B., die de wereld beheerst, hem een 
deel van de wereld ter grootte van drie stappen te 
schenken – Zo herovert hij de wereld, maakt Indra 
tot koning en zendt de demonen naar de hel 

mythologie van 

Viṣṇu: Vāmana 
Viṣṇu, Bali, Namuci, 

Śambara, Prahlāda, 

Bṛhaspati, Indra 

37 

Viṣṇu als de dwerg Vāmana en Bali (Ṛg Veda): 

V. wordt geprezen om zijn schepping van de 
wereld d.m.v. zijn drie stappen 

mythologie van 

Viṣṇu: Vāmana 
Viṣṇu 37 

Viṣṇu als de dwerg Vāmana en Bali (Śatapatha 

Brāhmaṇa): 

De goden verzoeken de demonen, die de hele 
wereld veroverd hebben, het deel van de aarde 
waarop V., dwerg en offer, ligt, te schenken – 
Hierdoor krijgen ze de aarde weer in hun bezit 

mythologie van 

Viṣṇu: Vāmana 
Viṣṇu, goden, 

demonen 

37 

Viṣṇu als Kalki (Viṣṇu Purāṇa): 

Tijdens de Kali Yuga sterven de mensen door 
gebrek en ellende uit – In Śambhala wordt Kalki 

geboren als incarnatie van Viṣṇu – Hij verdrijft de 

vreemdelingen en niet-Hindoes en herstelt dharma 

mythologie van 

Viṣṇu: Kalki 
Viṣṇu (Kalki), 

Viṣṇuyaśas, Dasyu’s 

37 
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2. Germaanse mythen 
 

naam (+ bron) + inhoud    cyclus/groep  hoofdpers.      doc.nr. 

Baldr (SnE, Poëzie-Edda , Saxo): 
B. is onaantastbaar, behalve voor de maretak. 
Hiervan maakt Loki misbruik en laat de blinde 
Höðr B. doden - B. wordt op een schip gelegd 
en verbrand. Odin legt de ring Draupnir op B.’s 
lijk - Hermóðr rijdt naar Hel om B. terug te 
halen. De voorwaarde is dat alles B. moet 
bewenen. Alleen þökk, d.i. Loki, doet dit niet. 
Daarom wordt deze gestraft - Váli zal later B. 
wreken op Höðr 

mythologie van de 
wereldondergang: 
Baldr 

Baldr, Frigg, Loki, 

Höðr, Hermöðr, 

Hel 

48 

De Fróði-vrede tijdens de regering van Freyr 
(Hkr.): 
F. neemt de macht over na de dood van Njörðr 
en brengt voorspoed (de Fróða-friðr) – Hij 
ontvangt belasting en bouwt de tempel van 
Uppsala – Bij Gerðr heeft hij een zoon Fjölnir 

mythologie van de 
Wanen 

Freyr, Njörðr, 

Gerðr, Fjölnir 

47 

De oorsprong van de Langobarden: Frea’s list 
(P. Diac.): 
De Vandalen vragen Wodan hen te helpen – De 
Winniliërs vragen F. om d.m.v. een list Wodan 
hen geluk te verschaffen 

mythologie van Odin Frīja, Wodan 45  
49 

De Ragnarök (Vsp., SnE, e.a.), overkoepelende 
mythe: 
De völva voorspelt: 1. Baldrs dood, 2. 
Voortekenen, 3. De eindstrijd, waaronder: a. de 
komst van Loki, de Muspellszonen, Surtr, b. de 
strijd tussen Odin en Fenrir, Freyr en Surtr, 
Thor en de Miðgarðsormr, Viðarr en Fenrir, 4. 
De ondergang van de oude wereld, 5. De komst 
van de nieuwe wereld, waaronder de 
verzoening van Baldr en Höðr en de lotsbepaling 
door Hœnir, 6. De komst van Niðhöggr 

mythologie van de 
wereldondergang 
(Ragnarök) 

alle goden en 

demonen 

50 

De Ragnarök: Freyrs strijd met Surtr (Vsp., 
SnE) : 
F. strijdt tijdens de Ragnarök tegen de reus 
Surtr – Hij heeft geen wapen en wordt gedood 
door de reus 

mythologie van de 
wereldondergang: de 
eindstrijd 

Freyr, Surtr 47 

De reuzenbouwmeester (SnE): 
Een reus biedt de goden aan Ásgarðr te bouwen 
– De voorwaarden worden vastgesteld, 
waaronder de levering van Freyja en het 
gebruik van een hengst – Onder druk van de 
goden verleidt Loki als merrie de hengst om een 
ramp te voorkomen 

mythologie van Loki Loki, Freyja, 

Thor, een jötunn 

48 

De schepping van Askr en Embla (Vsp. en SnE): 
De goden lopen langs het strand en vonden 
twee boomstammen, waaruit ze de mensen 
Askr en Embla scheppen - Odin geeft hen 
levenskracht, Vili resp. Hœnir intelligentie, Vé 
resp. Lóðurr communicatieve vaardigheden 

mythologie van de 
schepping: mensen 

Odin, Vili of 

Hœnir, Vé of 

Lóðurr, Askr en 

Embla 

48  
50 
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De schepping van de dwergen (Vsp. en SnE): 
De dwergen zijn ontstaan uit reuzen, nl. uit het 
bloed van Brímir en de benen van Bláinn resp. 
de maden in het vlees van Ýmir 

mythologie van de 
schepping: dwergen 

dwergen, Brímir, 

Bláinn, Ýmir 

50 

De strijd tussen de Asen en de Wanen (Vsp., 
Hkr., SnE, Poët.E.), overkoepelende mythe: 
(1) Wegens onderlinge tegenstellingen en het 
optreden van Gullveig ontstaat er oorlog tussen 
A. en W. – (2) Als gijzelaars worden geruild: 
Hœnir (en Mímir) tegen Njörðr (en Freyr) – 
Hœnir wordt door de Wanen tot leider gekozen 
- Als blijkt dat Mímir hem raad geeft, wordt 
Mímir gedood en zijn hoofd naar de Asen 
gezonden – (3) Ten slotte sluiten A. en W. vrede 
met het ontstaan van Kvasir als sluitstuk 

mythologie van de 
wereldondergang: de 
Wanenoorlog 

Odin, Hœnir, 

Mímir, Njörðr, 

Freyr, Gullveig, 

Kvasir 

39  
47  
48 

De strijd tussen Heimdallr en Loki (Húsdrápa 
en SnE): 
H. en L. strijden als zeehonden om een sieraad, 
wrsch. een geboorteamulet dat L. bovendien 
van Freyja gestolen zou hebben 

mythologie van Loki  48  
49 

Fjölnirs dood (Hkr.) : 
Fj., de zoon van Freyr, valt in een vat met 
mede en verdrinkt 

mythologie van de 
Wanen 

Fjölnir, Freyr 47 

Freyja’s zoektocht naar Óðr (SnE): 
F. zwerft wenend door de wereld op zoek naar 
haar verdwenen echtgenoot Óðr 

mythologie van de 
Wanen 

Freyja, Óðr 49 

Freyja’s zoektocht naar Óðr (SnE): 
Óðr verdwijnt – Zijn echtgenote Freyja plengt 
gouden tranen en zwerft over de wereld om 
hem te zoeken 

mythologie van de 
Wanen 

Freyja, Óðr 45 

Freyr en Gerðr (Skm., SnE) : 
F. neemt vanuit Hlíðskjálf G. waar en wordt 
verliefd – Zijn dienaar Skírnir krijgt het paard 
en het zwaard van F., plus elf gouden appels en 
de ring Draupnir - Hij springt over de 
vlammenwal rond G.s woning en dwingt haar 
het huwelijk aan te gaan in Barri – S. keert 
terug met de goede tijding 

mythologie van de 
Wanen 

Freyr, Gerðr, 

Skírnir 

47 

Freyrs of Frotho’s dood (Hkr., Saxo): 
F., als koning der Zweden, sterft zonder dat het 
volk dit weet – Drie jaar lang ligt hij begraven 
resp. wordt hij in een wagen rondgereden – 
Intussen wordt er goud, zilver en ijzer in de 
grafheuvel gelegd resp. belasting geheven 

mythologie van de 
Wanen 

Freyr of Frotho 47 

Freyrs slachting van Beli (SnE): 
F. verslaat de reus Beli met een hertengewei 

mythologie van de 
Wanen 

Freyr, Beli 41  
47 

Gefjon (Hkr.): 
Odin zendt G. weg om land te gaan zoeken – G. 
krijgt vier zonen bij een reus, die ze in ossen 
verandert – Het land dat ze van Gylfi krijgt om 
te ploegen, verplaatst ze naar de plek waar nu 
Seeland ligt 

mythologie van de 
Wanen 

Gefjon, Odin, 

Gylfi 

49 

https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/01.%20De%20religieuze%20scheiding%20van%20Oost%20en%20West%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_1
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/02.%20Griekse%20mythen%20en%20Mesopotamië%20(Penglase).pdf#Concordantietabel_doc_2
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/03.%20Religie%20van%20de%20vroege%20landbouwers%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_3
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/08.%20De%20plaats%20van%20het%20zondvloedverhaal%20in%20het%20Gilgamesh-epos%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_8
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/09.%20Bronnen%20van%20het%20Vedisme%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_9
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/10.%20(a)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_10
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/11.%20De%20geesten%20der%20doden%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_11
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/12.%20De%20goden%20en%20demonen%20van%20de%20Veda%20(Keith,%20Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_12
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/13.%20Het%20Vedische%20ritueel%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_13
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/14.%20Het%20Boeddhisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_14
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/15.%20(a)%20Het%20Hindoeïsme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_15
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/16.%20Het%20Jaïnisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_16
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/17.%20De%20Pre-Vedische%20religie%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_17
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/19.%20De%20Egyptische%20sfinx%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_19
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/21.%20De%20ark%20van%20Jahwe%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_21
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/22.%20De%20Delphische%20drievoet%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_22
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/23.%20De%20loofhut%20en%20het%20loofhuttenfeest%20in%20de%20Egyptische%20cultus%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_23
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/26.%20Kringloop%20en%20totaliteit%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_26
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/27.%20(b)%20Het%20Hindoeïsme%20(Ions).pdf#Concordantietabel_doc_27
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/28.%20Inleiding%20tot%20de%20godsdienstwetenschap%20(Van%20Baaren).pdf#Concordantietabel_doc_28
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/29.%20De%20goddelijke%20heraut%20en%20het%20woord%20van%20God%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_29
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/31.%20De%20Hebreeuwse%20godin%20(Patai).pdf#Concordantietabel_doc_31
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/32.%20(a)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_32
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/33.%20(b)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_33
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/34.%20(c)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_34
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/37.%20Hindoe-mythen%20(O'Flaherty)%20.pdf#Concordantietabel_doc_37
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/39.%20(a)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§1%20-%20193)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_39
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/40.%20(b)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§194%20-%20239)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_40
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/41.%20(c)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20240%20-%20263)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_41
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/42.%20(d)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20264%20-%20293)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_42
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/43.%20(e)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20294%20-%20340)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_43
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/44.%20(f)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20341%20-%20360)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_44
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/45.%20(g)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20361%20-%20412)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_45
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/46.%20(h)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20413%20-%20447)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_46
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/47.%20(i)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20448%20-%20475)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_47
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/48.%20(j)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20476%20-%20521)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_48
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/49.%20(k)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20522%20-%20569)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_49
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/50.%20(l)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20570%20–%20598)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_50
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/51.%20(m)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20599%20-%20625)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_51
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/53.%20(a)%20De%20Griekse%20religie%20I%20%20(W.%20Burkert).pdf#Concordantietabel_doc_53
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/54.%20De%20antieke%20opvatting%20van%20dienstbaarheid%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_54
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/55.%20De%20staf,%20de%20slang%20en%20het%20goddelijk%20woord%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_55
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/56.%20(b)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_56
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/58.%20(a)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_58
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/59.%20(b)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_59
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/60.%20Iers-Keltische%20mythen%20(Augusta%20Gregory).pdf#Concordantietabel_doc_60
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/61.%20%28a%29%20Religies%20van%20de%20Hettieten%20en%20de%20Hurrieten%20%28Volkert%20Haas%29.pdf#Concordantietabel_doc_61
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/04a.%20Afkortingen%20bij%20Religies%20-%20Samenvattingen%20en%20Indexen.pdf
http://www.religies-overzichtelijk.nl/


Kies uw tekstdoc.nr.: 01  02  03  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  19  21  
22  23  26  27  28  29  31  32  33  34  37  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
49  50  51  53  54  55  56  58  59  60  61  Afk. 
 
Laatste bewerking: 08-03-2022 
 
Dit document vormt een onderdeel van de website https://www.religies-overzichtelijk.nl Hier vindt u tevens de koppelingen 
naar de andere indexen en de teksten, de toelichtingen en de afkortingen 

 

Iðunns paring met de moordenaar van haar 
broer (Ls.): 
I. heeft seksuele gemeenschap gehad met de 
moordenaar van haar broer 

mythologie van niet-
Wanische 
vruchtbaarheidsgoden 

Iðunn 49 

Líf en Lífþrasir (Vm.): 
Zij zijn de enige menselijke overlevenden van 
de wereldondergang tijdens de fimbulvetr door 
zich verborgen te houden in het hout van 
Hoddmímir (de wereldboom) - Ze zetten het 
menselijk geslacht voort 

mythologie van de 
wereldondergang: de 
nieuwe wereld 

Líf, Lífþrasir 50 

Loki en de vervaardiging van de goddelijke 
voorwerpen (SnE): 
L. heeft uit boosaardigheid Sifs haar afgeknipt 
en moet nu bij de dwerg Brokki nieuw haar en 
andere voorwerpen laten maken – Brokki maakt 
het gouden haar, de speer Gungnir en het schip 
Skiðblaðnir – Eitri maakt het zwijn Gullinborsti, 
de ring Draupnir en de hamer Mjöllnir die door 
Loki’s toedoen eigenlijk te kort is 

mythologie van Loki Loki, Sif, Brokki, 

Eitri, Thor 

45  
48 

Loki en þjazi (SnE, Haustlöng): 
Odin, Hœnir en L. zijn onderweg en proberen 
vlees te koken, wat niet lukt – De reus þ. daalt 
als arend op een boom neer en biedt hulp aan 
in ruil voor een stuk vlees – L. slaat þ. met een 
stang, maar wordt door deze meegenomen en 
alleen in ruil voor Iðunn losgelaten – L. lokt 
Iðunn en haar appels naar þ., maar moet haar 
van de goden weer terughalen – þ. achtervolgt 
hen en wordt gedood – Zijn dochter Skaði krijgt 
als verzoening de god Njörðr en þ.’s ogen 
worden aan de hemel geplaatst 

mythologie van Loki Loki, Odin, 

Hœnir, þjazi, 

Iðunn, Skaði 

46  
47  
48 

Loki, Odin, Hœnir en het ottergeld (Rm., 
SnE): 
Bij de waterval van Andvari, een dwerg, doodt 
L. een otter – Deze Otr is echter de zoon van 
Hreiðmar (en de broer van Regin en Fafnir), die 
een goudboete eist van de aanwezige goden – L. 
gaat naar Rán om met haar net Andvari te 
vangen, die als snoek in een vijver zwemt – Hij 
dwingt A. al zijn goud en de ring Andvaranautr 
af te geven, waarop A. een vloek over het goud 
legt – H. neemt desondanks het goud aan 

mythologie van Loki Loki, Odin, 

Hœnir, Andvari, 

Hreiðmar, Otr 

48 

Loki’s boeiing (Ls., SnE): 
L. vlucht naar Jötunheimr, maar wordt door de 
goden als straf wegens Baldrs dood gevangen 
genomen op een rots vastgebonden met de 
darmen van zijn zoon – Sigyn vangt het gif op 
van een slang die Skaði boven L.’s hoofd heeft 
gehangen – Wanneer er toch gif op zijn lichaam 
valt, ontstaan er aadrbevingen 

mythologie van Loki Loki, Kvasir, Thor, 

Sigyn 

45  
49  
50 

Loki’s paring met Skaði (Ls.): 
L. en S. hebben seksuele gemeenschap, hoewel 
L. haar vader gedood heeft 

mythologie van Loki Loki, Skaði 49 
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Loki’s scheldgesprek (Ls.): 
L. is niet meer welkom bij de goden, maar 
dringt toch in de hal binnen scheldt de anderen 
uit – Thor drijft hem weg 

mythologie van Loki Loki en de andere 

goden 

48 

Mannus (Tacitus, Germ.): 
De aardgeboren Tuisto is de vader van M. – M. is 
de stamvader van de Germanen en heeft drie 
zonen, van wie de Ingvaeonen, de Hermionen 
en de Istaevonen stammen 

mythologie van de 
schepping: mensen 

Mannus, Tuisto 43 

Njörðr en Skaði (SnE): 
N. en S. zijn gehuwd, maar niet gelukkig – N. 
woont het liefst aan zee, S. in de bergen – Ze 
hebben ruzies 

mythologie van de 
Wanen 

Njörðr, Skaði 47 

Nótt en Dagr (SnE): 
Odin geeft Nótt (Nacht) en haar kleinzoon Dagr 
(Dag) elk hun paard en wagen – Nótt berijdt ’s 
nachts het paard Hrímfaxi en Dagr berijdt 
overdag Skinfaxi 

mythologie van de 
schepping: dag en 
nacht 

Nótt, Dagr, Odin 50 

Odin en Mithotyn (Saxo): 
Wegens Friggs ontrouw verlaat Odin het land – 
Mithotyn neemt zijn plaats in en stelt het 
individuele (i.p.v. het gemeenschappelijke) 
drankoffer in – Bij Odins terugkeer vlucht hij en 
wordt vermoord 

mythologie van Odin: 
plaatsvervanger-
thema 

Odin, Mithotyn, 

Frigg 

45 

Odin en Ollerus (Saxo): 
Wegens zijn affaire met Rinda verlaat Odin het 
land – Ollerus neemt zijn plaats in – Bij Odins 
terugkeer wordt Ollerus verstoten en vermoord 

mythologie van Odin: 
plaatsvervanger-
thema 

Odin, Ollerus 

(Ullr), Rinda 

(Rindr) 

45 

Odin en zijn broeders Vili en Vé (Hkr.): 
Odin heeft het land verlaten – Vili en Vé mogen 
de heerschappij overnemen en huwen Frigg – 
Bij zijn terugkeer herneemt Odin zijn rechten 

mythologie van Odin: 
plaatsvervanger-
thema 

Odin, Vili, Vé, 

Frigg 

48 

Odins beproeving door het vuur (Grm.): 
Acht nachten zit Odin in een ascetische 
beproeving tussen vuren - Daarna krijgt hij een 
kosmisch inzicht in religieuze geheimenissen – 
Ten slotte spreekt hij zijn cultusnamen uit 
teneinde zijn boeien te breken en zijn 
majesteit te tonen 

mythologie van Odin: 
ascetische 
beproeving 

Odin 43 

Odins huwelijk met Skaði (Hkr.): 
Na haar huwelijk met Njörðr huwt S. O. – Ze 
wonen in Mannheimar en krijgen veel zonen 

mythologie van Odin: 
liefdesrelaties 

Odin, Skaði 49 

Odins verleiding van Billings dochter (Háv.): 
O. wordt verliefd op de dochter van Billingr – Ze 
vraagt hem haar ’s avonds te bezoeken, maar 
hij treft slechts een teef aan, vastgebonden aan 
het bed 

mythologie van Odin: 
liefdesrelaties 

Odin, dochter van 

Billingr 

45 

Odins verleiding van Rinda (Saxo): 
O. betovert R. om zo bij haar de wreker van 
Baldr te verwekken 

mythologie van Odin: 
liefdesrelaties 

Odin, Rindr 45 

Odins verwerving van de mede (SnE, Háv.): 
(1) Kvasir, die ontstaan is uit het speeksel van 
de Asen en de Wanen na hun vredessluiting, 

mythologie van Odin: 
verwerving van de 
mede 

Odin, Kvasir, 

Fjalarr, Galarr, 

45 
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wordt door de dwergen Fjalarr en Galarr 
gedood – Zij vermengen zijn bloed met honing 
tot (dichter)mede – Suttungr eist de mede op 
omdat de dwergen zijn vader Gillingr hebben 
vermoord – Zijn dochter Gunnlöð bewaakt 
daarna de mede in een berg – (2) O. heeft een 
ontmoeting met negen knechten en verricht 
werk voor S.s broer Baugi – (3) O. dringt door in 
de berg, verleidt G. en steelt de mede – O. 
vlucht als arend voor S., die hem ook als arend 
achtervolgt, maar de dood vindt 

Gillingr, Suttungr, 

Baugi, Gunnlöð 

Odins zelfoffer (Háv.): 
O. hangt negen dagen lang als ascetisch 
zelfoffer aan een boom – Hij krijgt geen drank 
of voedsel en is gewond door een speer – Dan 
ziet hij de runen, die hij oppakt - De zoon van 
Bölþorn leert hem toverliederen en schenkt 
hem mede – O. groeit en wordt wijs 

mythologie van Odin: 
ascetische 
beproeving 

Odin, zoon van 

Bölþorn 
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Sceaf of Scyld Scēfing (Beowulf, Gesta Regum 
Anglorum): 
S. komt aan in een schip zonder roer – Hij heeft 
de gedaante van een kind en ligt met zijn hoofd 
op een schoof 

mythologie van niet-
Wanische 
vruchtbaarheidsgoden 

Sceaf of Scyld 

Scēfing 

43 

Thor en þjazi’s ogen (Hrb.): 
T. beroemd zich erop þ. te hebben gedood – T. 
heeft diens ogen aan de hemel geplaatst 

mythologie van Thor Thor, þjazi 46 

Thors reis naar Útgarða-Loki (SnE): 
(1) T. gaat samen met Loki, þjálfi en Röskva op 
weg naar Jotunheim – Ze ontmoeten de reus 
Skrymir, die T. terwijl de reus slaapt, probeert 
te doden – (2) In Utgarðr ontmoeten ze Ú., die 
hen voorstelt wedstrijden te houden – L. strijdt 
met Logi (eten); þ. met Hugi (hardlopen); T. 
moet een hoorn leegdrinken – Ook moet hij een 
kat optillen (zie Mythe: Thors slachting van of 
strijd met de wereldslang: Thors verheffing van 
de wereldslang als kat) – Ten slotte moet T. 
vechten met Elli - Allen verliezen, maar 
overnachten daarna goed – (3) Ú. vertelt bij het 
afscheid dat alles wat er is gebeurd, illusie was 
– Daarna verdwijnt ook de reus en de burcht 
zelf 

mythologie van Thor Thor, Loki, þjálfi, 

Röskva, Skrymir-

Útgarða-Loki, 

Logi, Hugi, Elli 
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Thors slachting van Geirrøðr (SnE): 
(1) Loki vliegt in Freyja’s verenkleed naar 
Geirrøðargarðar – Hij wordt gevangen genomen 
en gedwongen T. zonder diens wapens naar de 
reus te lokken – (2) T. komt op weg naar G. bij 
de reuzin Gríðr, die hem haar gordel, 
handschoenen en staf leent – De rivier die T. en 
L. moeten oversteken, laat G.s dochter 
zwellen, maar de goden bereiken veilig aan de 
overkant – (3)  Aangekomen bij G. doodt T. 
eerst G.s dochters en ten slotte G. zelf 

mythologie van Thor Thor, Loki, 

Geirrøðr, Gríðr, 

Gjálp, Greip 
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Thors slachting van Hrungnir (SnE): 
(1) Tijdens T.s afwezigheid komt de reus H. 
naar Asgard en dreigt Freyja en Sif te ontvoeren 
– Op dat ogenblik komt T. weer thuis en daagt 
de reus uit tot een tweekamp – Door een list 
van þjálfi gaat H. op zijn schild staan – H. gooit 
zijn wetsteen en T. zijn hamer – H. wordt 
gedood, maar T. krijgt een stuk wetsteen in 
zijn hoofd – (2) De völva Gróa wil het d.m.v. 
toverliederen eruit halen, maar vergeet de 
spreuken – T. vertelt namelijk dat hij haar man 
Aurvandill gered heeft en zijn bevroren teen als 
ster aan de hemel heeft geplaatst 

mythologie van Thor Thor, Freyja, Sif, 

Hrungnir, þjálfi, 

Gróa, Aurvandill 

46 

Thors slachting van Hymir (Hym., SnE): 
(1) + (8) Raamvertelling: De goden willen een 
drinkgelag houden bij Ægir, maar missen een 
brouwketel – De reus Hymir zou deze bezitten - 
Thor en Týr worden erop uitgezonden om de 
ketel te halen, wat hen na een aantal 
krachtproeven lukt, waarna ze bij de andere 
goden terugkeren – (2) + (7) De beide goden 
gaan op reis en laten de bokken bij de reus Egil 
achter - Op de terugweg krijgt een van de 
bokken last van zijn poot – Dit als gevolg van de 
verwonding van de offerbok door þjálfi, de 
broer van Röskva en de zoon van Egil, bij wie 
Thor op de heenweg de nacht doorbracht - (3) 
Na aankomst bij H. eet eet twee stieren op en 
doodt een stier uit de kudde van H., die als aas 
moet dienen – (4) Vangst van de wereldslang zie 
Mythe: Thors slachting van of strijd met de 
wereldslang: Thors vangst van de wereldslang 
op zee – (5) Thor breekt H.s beker op het hoofd 
van de reus – (6) Thor lukt het ten slotte de 
bierketel op te tillen en weg te slepen, waarna 
hij een leger reuzen doodt met zijn hamer 

mythologie van Thor Thor, Týr, Hymir, 

Ægir, Egil, þjálfi, 

Röskva, Loki 

46 

Thors slachting van of strijd met de 
wereldslang (alg.) 

mythologie van Thor Thor, wereldslang 46 

Thors slachting van of strijd met de 
wereldslang: Thors doding van de wereldslang 
tijdens de Ragnarök (Vsp., SnE): 
Tijdens de eindstrijd schiet de wereldslang op 
Thor af – Deze doodt de slang – Door het door 
de slang over hem uitgegoten gif valt Thor 
echter ook dood neer 

mythologie van Thor Thor, wereldslang 46 

Thors slachting van of strijd met de 
wereldslang: Thors vangst van de wereldslang 
op zee (Hym., SnE): 
T. doodt een os, waarvan hij de kop als aas 
gebruikt – Hij vangt de wereldslang – Hij slaat 
hem met zijn hamer, maar de slang zakt weg 
(Hym.) – Hij wil hem met zijn hamer slaan, 
maar H. snijdt de vislijn door, waarna de slang 

mythologie van Thor Thor, Hymir, 

wereldslang 
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wegzakt (SnE) – T. en H. varen terug met twee 
walvissen als buit 

Thors slachting van of strijd met de 
wereldslang: Thors verheffing van de 
wereldslang als kat (SnE): 
Tijdens zijn verblijf bij Útgarða-Loki moet T. 
als proef een kat optillen; slechts één poot 
komt omhoog – De kat blijkt de Miðgarðsormr te 
zijn 

mythologie van Thor Thor, kat 

(wereldslang) 

46 

Thors slachting van þrívaldi en Gjölp (frag. uit 
de skaldenpoëzie): 
Alleen bekend is dat þrívaldi een negenkoppige 
reus is 

mythologie van Thor Thor, þrívaldi, 

Gjölp 

46 

Thors slachting van þrymr (þrk.): 
(1) T.s hamer is zoek – Loki vliegt in Freyja’s 
verenkleed naar de reuzen om de hamer te 
zoeken en vindt hem bij þrymr – Deze wil in ruil 
voor de hamer Freyja als bruid – (2) Omdat 
Freyja niet þ.s bruid wil zijn, gaat T., verkleed 
als Freyja, met Loki naar þ. – (3) De reus 
verbaast zich over ‘Freyja’s’ eetlust en felle 
ogen – Toch laat þ. de hamer halen om het 
huwelijk in te zegenen – Ten slotte pakt T. zijn 
hamer en slaat de reus en diens zuster dood 

mythologie van Thor Thor, Loki, 

Freyja, þrymr, 

þrymrs zuster 

46 

Týr en de boeiing van Fenrir (Vsp, SnE, 
skaldenpoëzie): 
De wolf F. wordt door de goden geboeid, 
waarbij Týr een hand verliest (als onderpand) – 
Tijdens de eindstrijd zal F. zich echter 
losrukken – T. zal met Garmr (d.i. Fenrir) 
strijden 

mythologie van Týr Týr, Fenrir 39  
44 

Ýmir (Vm., SnE): 
(1) De toestand vóór de schepping van de 
kosmos bestond uit Ginnungagap, het niets of 
de chaos, Muspellsheimr, de wereld van vuur, 
en Niflheimr, de wereld van ijs en water, 
vanwaar de Élivágar stromen uit de bron 
Hvergelmir – Uit het vuur en het ijs ontstond 
Ýmir of Aurgelmir – Uit hem ontstonden de 
andere rijpreuzen – (2) De koe Auðumla 
ontstond eveneens uit vuur en ijsdruppels – Zij 
voedde Ýmir en bracht door likken van een 
steen Búri voort – Uit Búri kwamen ten slotte de 
goden voort – (3) De goden doodden de 
rijpreuzen (behalve Bergelmir) – Uit Ýmir 
bouwden ze de wereld 

mythologie van de 
schepping: 
kosmogonie en 
theogonie 

Ýmir, Auðumla, 

overige 

rijpreuzen, Búri 

en nageslacht, 

onder wie Odin 

50 
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3. Iers-Keltische mythen 
 
De mythologie van de Ierse Kelten is bij het grote publiek vooral bekend geworden door de 
navertelling van Lady Augusta Gregory uit het begin van de twintigste eeuw, ‘Gods and fighting 
men’. Deze navertelling heb ik ook gebruikt voor de samenvatting van de bekendste Keltische 
mythen. De bronnen waarnaar Gregory verwijst, zijn die waarin geleerden van naam de Ierse 
mythologie behandelen. Ze noemt dus niet de Oud- of Middel-Ierse teksten en de handschriften 
zelf. Achter de titel van de hierna behandelde mythen heb ik dan ook voor zover mogelijk de naam 
van een tekst en eventueel een handschrift vermeld, waarin de desbetreffende mythe te vinden is. 
 

naam (+ bron) + inhoud    cyclus/groep  hoofdpers.      doc.nr. 

Aíbell en de zoon van Meardha (bron ?): 
A. geeft de zoon van M. een harp waarvan de 
muziek dodelijk is – M.s zoon gebruikt de harp 
om zijn vader te wreken, die door koning van 
Lochlann vermoord is – Zo komen de zonen van 
deze koning aan hun eind (Ook C. hoort voor 
zijn dood de harp)  

            -- Aíbell, zoon van 
Meardha, 
Cúchulainn 

60 

Aíbell en Dubhlainn ua Artigan (bron ?): 
A. is verliefd op D., die samen met M. ten 
strijde trekt – Ze helpt hem met een 
druïdebedekking – Toen D. deze hulp later 
afsloeg, werd A. kwaad en voorspelt ze zijn 
dood  

            -- Aíbell, Dubhlainn 
ua Artigan, 
Murchad mac 
Briain 

60 

Áines goede gaven (bron ?): 
Á. schenkt de mensen allerlei goede gaven – 
Daarom heet ze de ‘Lieveling van de Síde’ 

            -- Áine 60 

Áines steen, de Cathair Áine (bron ?): 
De steen van de godin Á., de Cathair Áine (in 
Co. Limerick), maakt eenieder die erop gaat 
zitten, waanzinnig 

            -- Áine 60 

Áines wraak op Ailill Aulom (Cath Maige 
Mucrama (andere versie)): 
Aangezien Ailill Á.s broer heeft gedood, neemt 
Á. wraak – Wegens een ruzie om een harpspeler 
krigen de zoon en de stiefzoon van de koning 
ruzie – Hierdoor ontstaat een oorlog waarin Ailill 
en zijn zonen sneuvelen 

Koningscyclus Áine, Ailill Aulom 60 

Bodb Derg als de nieuwe koning van de Túatha 
Dé Danann (Aided Chlainne Lir): 
Na de nederlaag van de TDD zoekt M. nieuwe 
verborgen woonplaatsen voor hen – Men kiest 
ook een nieuwe koning uit vijf gegadigden: 
Ilbrech, Midir, L., Óengus Óc en B. – B. wordt 
koning, maar L. is hierover ontstemd 

Mythologische cyclus Manandán, Bodb 

Derg, Ler 

60 

Bodb Dergs dochter Scothníam en Cailte (AnS): 
S. van de TDD en de MIlesiër C. hadden elkaar in 
hun jeugd liefgehad – Nu C. oud is, ontmoet hij 
weer S. die wegens haar goddelijke afkomst nog 
steeds jong is – Zij vraagt hem haar de 
bruidsschat te geven, die hij haar beloofd had – 

Finn-cyclus Scothníam, Cailte 60 
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Uit de dichtstbijzijnde grafheuvel haalt hij het 
goud 

Bodb Dergs uitnodiging aan de zonen van 
Lugaid Menn, de koning van Erin (AnS): 
De zonen van koning L. zoeken hulp bij B., 
omdat hun vader hen geen land wil geven – Alle 
goden geven hun vervolgens geschenken, w.o. 
bruiden en een stad – Ze leven daarna gelukkig 

Finn-cyclus Bodb Derg, zonen 

van Lugaid Menn 

60 

Bodb Dergs zonen en anderen uit zijn 
huishouding (3 fragm.) ((a) MD 3, 41 ‘Crotta 
Cliach’; (b) Togail bruidne Dá Derga; (c) AnS): 
a: C. de harpspeler vrijt tevergeefs om de 
dochter van B. en verdwijnt terwijl hij aan ’t 
spelen is in een bergmeer dat oprijst – b: 
Telkens wanneer B.s zwijnenhoeder bij een 
gastmaal aanwezig is, vloeit er bloed, zoals in 
Dá Derga’s herberg – c: B. heeft drie zonen: 
Artrach, bij wie iedereen welkom is, Óengus, bij 
wie men leert speerwerpen en Áed, die dichters 
ontvangt 

Mythologische cyclus 
(a en b) 
Finn-cyclus (c) 

Cliach, Bodb Derg,  

zwijnenhoeder, 

Artrach, Óengus, 

Áed 

60 

Bres’ heerschappij (Cath Maige Tuired, MS 
Harleian 5280): 
Aangezien Nuadu zijn hand verloren heeft, 
kiezen de TDD B. tot koning – Deze blijkt een 
gierige, harde en onderdrukkende heerser te 
zijn 

Mythologische cyclus Nuadu, Bres 60 

Bri en Léith (MD 4, 62 ‘Brí Léith’): 
B., de dochter van Mididr, en L. worden verliefd 
op elkaar – Ze kunnen elkaar echter niet op de 
afgesproken plaats ontmoeten – B. gaat weer 
naar huis en sterft – L. geeft dan Midirs heuvel 
de naam Bri Léith 

Myhologische cyclus Bri ingen Midir, 
Líath mac 
Celtchair 

60 

Corann, de harpspeler, en het zwijn (MD 4, 96 
‘Mag Corainn’): 
C. roept met zijn harp de zeug Caelchéis – Ze 
loopt zo hard dat de kampioenen haar niet bij 
kunnen benen – Ze houden stil bij de berg Céis 
Chorainn 

Mythologische cyclus Corann, Caelchéis 

(zeug) 

60 

Dagda’s verdrijving door Óengus Óc en 
Manandán (Leabhar Feirmoithe = eng. Book of 
Fermoy; 14e afdeling): 
Ó. en M. slagen erin d.m.v. een list D. uit zijn 
huis, Brug na Bóinne, te verdrijven teneinde er 
zelf in te gaan wonen – Ó. stelt D. voor slechts 
één dag en één nacht in Brug door te brengen, 
maar verklaart later dat dat voor altijd 
betekent – De meier Dichu en de smid G. treden 
in dienst van D. 

Mythologische cyclus Óengus Óc, 

Manandán, Dagda, 

Dichu, Goibniu 

60 

Dagda’s zoon Áed, gedood door de hand van 
Corrgenn (MD 4, 23 ‘Ailech II’): 
C. is met zijn vrouw op bezoek bij D. en diens 
zoon A. – Omdat hij denkt dat A. een affaire 
heeft met zijn vrouw, slaat C. A. dood – D. laat 

Mythologische cyclus Dagda, Áed, 

Corrgeen 

60 
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C. voor straf met het lijk op diens rug zoeken 
naar een passende grafsteen – C. vindt een 
steen, maar valt van uitputting dood neer – D. 
laat op deze plek een monument bouwen en 
treurt om zijn zoon 

De landing van de Gael (LGE): 
De zonen van M., onder wie de zonen van de G., 
doen enkele pogingen Erin binnen te vallen – In 
Mumhan ontmoeten ze B., F. en E. – In 
Teamhair maken ze kennis met de zonen van C. 
en stellen hen voor het land te verdelen – De 
TDD gaan echter de strijd aan met 
toverspreuken, waardoor er door stormen veel 
doden onder de zonen van M. vallen – 
Uiteindelijk komen toch enkele van de laatsten 
aan land, nl. Éber, A. en Éremón 

Mythologische cyclus zonen van Mil, 

zonen van de 

Gael, Banba, 

Fótla, Ériu, zonen 

van Cermait 

Milbél, Éber, 

Amergin, Éremón 

60 

De slag bij Tailtin (Tochomlod mac Miledh a 
hEspain i nErind (TCD H.4.22); LGE): 
E. valt de zonen van M. aan, maar de TDD wordt 
teruggedreven naar Tailtin – Hier verslaan de 
Gael de TDD en worden E., F. en B. gedood – De 
Gael verdelen Erin: Éber en A. krijgen Mumhan, 
Éremón krijgt Laigin en Connacht, en Eimher 
verwerft Ulaid 

Mythologische cyclus Ériu, Fótla, 

Banba, Amergin, 

Éber, Eimher, 

TDD, zonen van de 

Gael 

60 

De strijd tussen de Túatha Dé Danann en de 
Fir Bolg = De Eerste slag bij Mag Tuired (LGE): 
De TDD komt aan in Ierland, waar de Fir Bolg 
wonen – Het gesprek tussen Bres (TDD) en Sreng 
over de verdeling van het land levert niets op – 
De strijd vindt plaats op Mag Tuired – Op de 
vierde dag trekt Eochaid zich terug en wordt 
verslagen 

Mythologische cyclus TDD, Fir Bolg, 

Bres, Sreng 

60 

De strijd tussen de Túatha Dé Danann en de 
Fomoren = De Tweede slag bij Mag Tuired 
(Cath Maige Tuired, MS Harleian 5280): 
D. eet soep in het kamp der Fomoren en 
ontmoet M. – R. wordt gezonden om G. te 
vermoorden, maar wordt zelf gedood – Tijdens 
de strijd sterven o.a. N., Macha en Balor – L. 
stuit op B., maar laat hem om opportunistische 
redenen gaan – De Fomoren verliezen en worden 
achtervolgd door de TDD. Hierbij vindt D. zijn 
harp terug; ook roept hij alle weggevoerde 
koeien terug – M. en Óengus Óc verdrijven de 
laatste Fomoren 

Mythologische cyclus Dagda, Morrígu, 

Ruadán, Goibniu, 

Nuadu, Lug, Bres 

60 

Gaibles Woud, Fid nGaible (RD 1: 11 ‘Fid n-
Gaible’): 
G. heeft de twijgen van A. afgepakt, waarmee 
zij een vat wil maken – Uit de twijgen die hij 
heeft weggegooid, ontstaat het Woud van 
Gaible 

Mythologische cyclus Gaible, Ainge 60 

Het braadstel van Dagda (Acallam Bec: ‘Fulacht 
na Mórrigna’): 

Finn-cyclus Dagda, Druimne 

mac Luchair 

60 
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Een beschrijving van het braadstel van Dagda en 
de vervaardiger ervan, Druimne mac Luchair 

Het lot van de kinderen van Ler (Aided 
Chlainne Lir = Oidheadh Chloinne Lir): 
(1) BD wordt als koning over de TDD gekozen- L. 
is daarover ontstemd – Daarom biedt BD L. zijn 
pleegdochter Áeb aan, bij wie L. vier kinderen 
krijgt: F., Áed, Fiachra en Conn – Na de dood 
van Áeb krijgt L. haar zuster als vrouw, Aife – 
Deze wordt zeer afgunstig op de kinderen die 
bij iedereen geliefd zijn, en wil wraak 
(2) Op weg naaf BD bij Loch Dairbrech verandert 
Aife de kinderen in zwanen en noemt de 
perioden en plaatsen waar ze moeten vertoeven 
(3) Aife verzint een leugen m.b.t. de kinderen, 
maar BD gelooft haar niet en zendt beden naar 
L. – Deze vindt hen op het meer – L. reist de 
volgende dag naar BD 
(4) Aife wordt als straf in een luchtdemon 
veranderd – De goden verblijven enige tijd bij 
het meer om met de zwanenkinderen te 
spreken en naar hun gezang te luisteren – Na 
300 jaar draagt F. haar broers op te vertrekken 
(5) Nu brengen de vier zwanen 300 jaar door op 
Sruth na Maoile tussen Ulster en Schotland – Ze 
lijden onder de hevige koude daar – Aan de 
monding van de rivieeir de Bonna ontmoetn ze 
op een dag twee zonen van BD, met wie ze een 
gesprek hebben 
(6) Daarna verblijven ze 300 jaar in Irrus 
Domnann aan de kust van Connacht – Na deze 
periode mogen ze terugkeren naar huis, maar 
de woning blijkt verlaten – Daarom vertrekken 
ze naar Inis Glúaire en andere eilanden om te 
fourageren 
(7) Op Inis Glúaire maken ze kennis met de 
heilige M., die hen opneemt in zijn huis – Koning 
Loingsechs vrouw, Deoch, hoort over de zwanen 
en wil hen bezitten – Loingsech zelf komt om 
hen weg te halen, maar op dat moment krijgen 
de zwanen hun oorspronkelijke gedaante terug – 
De kinderen zijn nu oude verschrompelde 
mensen geworden en niet veel later sterven ze – 
Ze worden begraven door M. 

Mythologische cyclus Bodb Derg, Ler, 
Áeb ingen Ailella, 
Fionnuala ingen 
Lir, Áed mac Lir, 
Fiachra mac Lir 
Conn mac Lir, Aife 
ingen Ailella, 
Mochaomhóg, 
Loingsech mac 
Colmáin, Deoch 
ingen Fíngin 

60 

Het lot van de kinderen van Tuirenn 
(Oidheadh Chloinne Tuireann, MS 23 G10 / E 
16): 
L.s vader, C., ontmoet de zonen van Tuirenn, 
B., I. en Ib., en wordt door hen gedood – Als 
straf moeten ze bepaalde voorwerpen uit het 
buitenland halen, die L. kunnen helpen in de 
oorlog – Dit zijn: de wonderappelen uit de Tuin 
in het Oosten, de zwijnenhuid van Tuis, de 
speer van Pisear, het wagenspan van Dobar, de 

Mythologische cyclus Lug, Cian, Brian, 

Iuchar, Iucharba 

60 
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zwijnen van Easal, de welp van Ioruaidh, het 
braadspit van de vrouwen van Inis Cenn-fhinne, 
het slaken van kreten op de heuvel van 
Miochaoin – Bij een gevecht op deze heuvel 
worden ze dodelijk gewond 

Láegaire in Mag Mell (Echtra Láegaire meic 
Crimthainn (co Mag Mell)): 
(1) L. ontmoet bij het Meer van de Vogels F. van 
de Síde – Deze vertelt dat zijn vrouw is 
weggevoerd en later naar G., een vorst van Mag 
Mell, is gegaan – L. besluit met F. mee te gaan 
en rijdt met vijftig strijders het meer in 
(2) L. verslaat G., die wordt gedood, en 
overreed diens manschappen zich over te geven 
– F.s vrouw meldt zich eveneens en klaagt dat L. 
haar minnaar G. heeft gedood 
(3) L. geeft F. diens vrouw terug – Zelf krijgt hij 
diens dochter – Na een jaar keren L. en zijn 
mannen terug, met de waarschuwing niet de 
bodem van Erin aan te raken – L.s vader C. 
probeert zijn zoon over te halen te blijven, 
maar L. heeft besloten in de Andere Wereld te 
blijven en amen met F. een koninkrijk te 
besturen 

Koningscyclus Láegaire mac 
Crimtainn, 
Fiachna mac 
Retach, Goll mac 
Duilb, dochter van 
Eochaid Amlabar, 
Crimthann Cass 
mac Énnai 
Cheinselaig 

60 

Len Linfiaclachs aambeeld (MD 3, 49 ‘Loch 
Lein’): 
Na zijn werk gooit L. zijn aambeeld oostwaarts 
tot Indéoin na nDése, waarbij vreemde 
stortbuien ontstaan 

Mythologische cyclus Lén Linfiaclach 60 

Lugs verborgen huis (Baile in Scáil, MS 
Rawlinson B 512): 
Eens na de dood van L. beklimt C. een heuvel in 
Teamhair – Hierbij stapt hij op een steen, die 
het vervolgens uitschreeuwt – Het blijkt de Lia 
Fáil te zijn – Nu ontstaat er een nevel waaruit 
een ruiter tevoorschijn komt, die C. verzoekt 
met hem mee te gaan – In de vesting waarin C. 
en zijn mannen terechtkomen, zit de ruiter, die 
zich als de god L. voorstelt, met naast hem een 
vrouw, het Koningschap over Erin – L. voorspelt 
C.s toekomst als koning 

Koningscyclus Conn 

Cétchathach, Lug 

60 

Manandán als Culann, de smid (An t’ochtar 
Gaedhal): 
CmN vindt op het strand een slapende 
zeevrouw, die T. blijkt te heten – Hij boeit 
haar, maar zij smeekt te worden vrijgelaten – In 
ruil hiervoor raadt zij hem aan haar beeltenis 
op zijn schild te laten aanbrengen. Dit zou 
tegenstanders verzwakken – Daarop geeft CmN 
C. de smid, een incarnatie van M., hiertoe 
opdracht – Later behaalt hij inderdaad vele 
overwinningen 

            -- Manandán = 
Culann, Tiobhal 

60 

Manandán als de Gilla Decair bij Find en de 
Fianna (Echtra an ghiolla dhecair): 

Finn-cyclus Manandán = Gilla 
Decair, Find 

60 
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M. voert als GD F. en diens mannen naar het 
onderzeese land, gaat men hen op jacht of 
helpt hen 

Manandán als helper (5 frag. uit div. bronnen): 
(1) M. helpt É. door een bode te zenden naar 
haar schuilhut – (2) Hj voedt D.s kinderen op -
(3) Hij onderricht DuD en C. in het hanteren van 
wapens – (4) Hij leidt als haas CmN naar D. – (5) 
Hij zou op CmN’s verzoek de zonen van U. 
hebben blind gemaakt om een nederlaag te 
voorkomen 

 Manandán, Étaín, 
Derdriu, Diarmuid 
Ua Duibhne, 
Cúchulainn, 
Conchobar mac 
Nessa, zonen van 
Usnech 

60 

Manandán als potsenmaker en wonderdoener 
(bron ?): 
(1) M. komt in de gedaante van een 
potsenmaker ongezien in de woning van de 
hoofdman ADO – Hij laat prachtige harpmuziek 
horen en kondigt aan weer ongezien het huis te 
zullen verlaten (wat ADO niet wilde) – In paniek 
slaan de soldaten elkaar dood, maar M. brengt 
hen weer tot leven 
(2) Nu is M. als de geleerde DO op bezoek bij S. 
– Na aanvankelijke onwil doet DO wat er van 
hem gevraagd wordt – Tijdens een wandeling 
met S. is DO plotseling verdwenen 
(3) M. gaat daarna als GD naar koning OC – Hij 
helpt hem bij een runderroof in Mumhan, die 
geldt als een genoegdoening – Bij terugkeer 
neemt OC als eerste een slok drinken, wat GD 
onmiddellijk doet vertrekken 
(4) Ten slotte is M. als potsenmaker bij TO – 
Hier vertoonde hij de vreemdste kunststukjes, 
zoals die met een jongen, een meisje, een hond 
en een haas – En alweer verdwijnt hij spoorloos 

            -- Manandán als 
potsenmaker, 
Aedh Dubh 
O’Donnell, 
Manandán = 
Duartane 
O’Duartane,  
Seaghan, 
Manandán = Gilla 
Decair, Ó 
Conchobhair 
Sligigh, Tadhg Mór 
Ua Cellaigh 

60 

Manandán en de ontvoering van Tuag (MD 4, 
14 ‘Tuag Inber’): 
M. zendt F. naar het hof van de koning om het 
meisje T. dat daar verblijft, te ontvoeren – F. 
brengt haar in slaap en zoekt aan de kust een 
boot – Door zijn onoplettendheid verdrinkt ze – 
Sindsdien heet de baai Tuaig Inver – F. zelf 
wordt door M. doodgeslagen 

Mythologische cyclus Manandán, Fer Fí, 
Tuag ingen 
Chonaill 
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Manandán, Ciabán en Clídna’s dood (AnS, BD 
10 en MD 4, 38 en 39): 
C. moet de Fianna verlaten en komt met hulp 
van een zeeruiter aan in het Land van Belofte – 
Daar ontmoet hij Cl., ze worden verliefd en 
varen weg – Op het Strand van Téite speelt Cl.s 
dienaar I. muziek voor haar en ze valt in slaap, 
terwijl C. op jacht is – Cl. verdrinkt in een grote 
golf – Sindsdien heet de baai de Golf van Cl. 

Mythologische cyclus Manandán als 
ruiter, Ciabán, 
Clídna ingen 
Genainn, Iuchnu 

60 

Manandáns drie verzoeken aan Cormac (Echtra 
Chormaic í Tír Tairngiri): 
(1) C. ontmoet een man met een zilveren tak 
met appels die een heerlijk geluid voortbrengt 

Koningscyclus Manandán, 
Cormac mac Airt, 
Eithne Thóebfoda 
ingen Dúnlaing, 
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en smart verdrijft – C. wenst het bezit van de 
tak en de vriendschap van de man, die daarvoor 
de eisen stelt dat hij diens gezinsleden mag 
meenemen 
(2) Omdat C. zijn vrouw E. mist, gaat hij naar 
haar op zoek – Onderweg ziet hij mensen of 
goden handelingen verrichten die later 
symbolisch blijken te zijn – In een huis wordt 
varkensvlees gekookt dat pas gaar is wanneer er 
vier waarheden zijn verteld – De huisheer blijkt 
M. te zijn 
(3) M. zingt C. in slaap – Wanneer hij wakker 
wordt, staan zijn vrouw E., zijn dochter A. en 
zijn zoon CL voor hem – C. krijgt een beker mee 
die breekt wanneer er onwaarheden worden 
verteld, maar weer herstelt bij ware uitspraken 
– De volgende dag liggen C. en zijn gezin op het 
grasveld bij Teamhair 

Aillbe ingen 
Cormaic, Carpre 
Lifecair mac 
Cormaic 

Manandáns jachthonden (BD 32): 
M.s jachthonden achtervolgen een zwijn, maar 
verdrinken in een meer, sindsdien Loch Con 
genoemd – Het zwijn vlucht naar het eilandje 
Mucinis 

Mythologische cyclus Manandáns 
honden 

60 

Manandáns koeien (bron ?): 
M.s drie koeien komen bij B. aan land – De witte 
koe loopt naar L., de rode zuidwestwaarts, de 
zwarte gaat naar LM – Dit zijn de drie oude 
wegen van Ierland 

            -- Manandán, de 
steden Baile Uí 
Chroinín, 
Luimneach, Lios 
Mór 

60 

Manandáns vermeende dood (LGE): 
M. zou zijn gedood door U. en zou staande zijn 
begraven op de plaats waar nu Loch nOirbsen is 

Mythologische cyclus Manandán, Uillend 
Fáebarderg 

60 

Manandáns verzoek aan Bran mac Febail 
(Imram Brain meic Febail = Imram Brain): 
B. vindt een zilveren,met bloemen bezette tak – 
Deze behoorde aan een vrouw die hem vroeg 
naar het Land der Vrouwen te reizen – 
Onderweg op zee ontmoeten hij en zijn mannen 
M. die hen aanspoort – Ze varen eerst langs het 
Eiland der Vreugde, waar B. N. achterlaat – In 
het Land der Vrouwen blijven ze naar ze menen 
een jaar – Daarna vertrekken ze weer naar Erin, 
halen N. op en worden gewaarschuwd niet het 
land bij aankomst niet aan te raken – N. doet 
dit toch en vervalt tot stof – Het blijkt dat ze 
honderden jaren zijn weggeweest en B. vertrekt 
voorgoed 

Imrama-cyclus Manandán, Bran 
mac Febail, 
Nechtan mac 
Collbrainn 

60 

Manandáns verzoek aan Connlae (Echtrae 
Chonnlai): 
C. staat met zijn vader Conn op de Heuvel van 
Uisnech, wanneer een vrouw, de bode van M., 
hem vraagt mee te gaan naar het Land van de 
Immerlevenden – De vrouw moet verdwijnen, 
maar werpt C. een appel toe, waarvan hij een 
maand lang kan eten zonder ander voedsel – 

Koningscyclus: Conn- 
& Cormac-cyclus 

Manandán, 
Connlae mac 
Cuinn 

60 
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Wanneer C. en zijn vader op Mag Archommin 
staan, komt de vrouw weer – Maar nu springt C. 
in haar glazen schip en komt nooit meer terug 

Midir en Étaín (Tochmarc Étaíne (ander slot)): 
(1) M. neemt naast F. een tweede vrouw, É. – F. 
wordt zo jaloers dat ze E., die ze aantreft in 
het huis van Ó., in een vlieg verandert - (2) Na 
zeven jaar valt É. als vlieg in de wijnbeker van 
Étars vrouw – Ze wordt weer herboren als É. en 
verneemt van de vermomde M. als meisje dat ze 
zal huwen met koning EF – (3) Na haar huwelijk 
met EF ontmoet É. AA, de broer van de koning, 
die ziekelijk verliefd op haar wordt – Bijna 
pleegt É. overspel, maar de god M. behoedt 
haar hiervoor en zorgt ervoor dat AA weer beter 
wordt – (4) M. ontmoet É. nogmaals – Ze wil 
alleen met hem meegaan na EF’s toestemming – 
M. speelt later schaak met EF en eist als 
winnaardiens vrouw É. te kussen – (5) Een 
maand daarna komt M. bij EF om zijn eis in te 
willigen – Als M. É. kust, rijzen ze beiden door 
het dak omhoog en vliegen weg – Na verloop van 
tijd gaan ze in Bri Léith wonen, samen met É.s 
dochter Ésa – (6) EF zoekt jarenlang naar É. en 
vindt haar in Bri Léith – Hij belegert de heuvel, 
waarna É. terugkeert naar EF en Ésa in Ráth Ésa 
gaat wonen (versie Gregory) 

Mythologische cyclus Midir, Fúamnach, 
Étaín, Óengus Óc, 
Eochaid Feidlech, 
Ailill Ánglonnach, 
Ésa 

60 

Monumenten van de Brug na Bóinne (RD 1, 4 
‘Dindgnai in Broga’): 
Opsomming van plaatsen die betrekking hebben 
op Morrígu, Dagda, Cermait, Líath Machae, 
Dagda’s vrouw, Dabilla en Mata 

Mythologische cyclus Morrígu, Dagda, 

Cermait, Líath 

Machae, Dagda’s 

vrouw, Dabilla en 

Mata 

60 

Morrígu en de runderen (3 fragm.) ((a) Táin Bó 
Regamna, (b) onbekend, (c) MD 4, 49 ‘Odras’): 
a: M. heeft een twistgesprek met C. terwijl ze 
een koe meevoerde – b: M. voert een stier weg 
voor de vrouw van de druïde Talchinem – c: M. 
voert een koe naar Crúachan en verandert O., 
de herderin van deze koe, in een poel water 

Ulster cyclus, 
Mythologische cyclus 

Morrígu, 
Cúchulainn, Odras 

60 

Morrígu in de gedaante van een vogel (3 
fragm.) ((a) Cath Maige Ráth in de Leabhar 
Buidhe Leacáin, (b) Cogad Gáedel re Gallaib, (c) 
algemeen, bijv. Táin bó Cuailnge): 
a: M. brengt als vogel C.C. in verwarring – b: M. 
vliegt over Murchad – c: M. verschijnt vaak als 
kraai 

Koningscyclus, Ulster 
cyclus 

Morrígu, Congal 
Cláen , Murchad 
mac Briain 

60 

Morrígu’s braadspit (fulacht-na-Morrigna, in: 
Leabbhar Buidhe Leacáin, hs. H, 16, col. 245): 
Op Teamhair had M. een braadspit waaraan drie 
soorten voedsel tegelijkertijd klaargemaakt 
konden worden: rauw vlees, bereid vlees en een 
stuk boter – Ook voor negen vogelvrij verklaarde 
mannen heeft ze een spit gemaakt 

Mythologische cyclus Morrígu 60 
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Morrígu’s uitdaging van Cúchulainn (bron ?): 
M. tergt de slapende C. door te zeggen dat hij 
onder de voeten van schaduwen lag – C. slaat 
daarop het hoofd af van de schaduw die zich 
over hem buigt 

            -- Morrígu, 
Cúchulainn 

60 

Morrígu’s zoon Meche en zijn harten (RD 1: 13 
‘Berba’): 
M. wordt wegens zijn drie gevaarlijke 
slangenharten gedood door Mac Cécht – De as 
van de harten werpt deze in een rivier, die 
daardoor overkookt 

Mythologische cyclus Meche, Mac Cécht 60 

Nuadu’s tweede koningschap (Cath Maige 
Tuired, MS Harleian 5280): 
N. krijgt een zilveren hand aangemeten door 
D.C. en diens zoon M. - Omdat M. bekwamer is 
dan zijn vader, slaat deze hem dood – N. is nu 
hersteld en kan het koningschap weer op zich 
nemen – B. wordt mede door zijn harde 
heerschappij afgezet en zint op wraak – Intussen 
wordt L. geboren uit de liefde tussen C. en E., 
de dochter van Balor met het boze oog, de 
koning der Fomoren – Wanneer L. volwassen is 
geworden, kan hij wegens zijn vaardigheden in 
dienst komen van N. – Deze biedt hem 
bovendien voor enige tijd de troon aan i.v.m. 
de oorlog tegen de Fomoren 

Mythologische cyclus Nuadu, Dían 

Cécht, Míach, 

Bres, Cian, Ethniu, 

Lug, Balor 

60 

Óengus Óc en Derbrenn (RD 2, 73 ‘Dumae 
Selga’): 
D. heeft zes pleegkinderen – De moeder van de 
drie jongens verandert de kinderen in zwijnen – 
Ó. probeert hen te helpen, omdat ze worden 
vervolgd – Ze moeten dan wel aan de Boom van 
Tarbga schudden en de zalm van Inver Umaill 
eten – Uiteindelijk worden ze toch bejaagd en 
op één na gedood bij Duma Selga 

Mythologische cyclus Derbrenn, Óengus 

Óc 

60 

Óengus Óc en Englec (BD 43 ‘Cnogba’): 
E. zoekt Ó. tijdens Samuin – Ze wordt echter 
ontvoerd door de zonen van Derc mac Ethamain 
– Sindsdien heet de plaats van de ontvoering 
Cnoguba (‘notenklaaglied’) 

Mythologische cyclus Englec, Óengus Óc 60 

Óengus Óc en koning Cormac (bron ?): 
Ó. komt als jonge man bij koning C. die alleen 
in de rechtszaal zit – Ó. speelt de harp en twee 
vogels spelen mee 

            -- Óengus Óc, 

Cormac 

60 

Óengus Ócs hulp aan Ríb en Eochu (ED 55 
‘Loch n-Echach’): 
Ó. helpt twee mannen, R. en E., die land 
zoeken door hen een paard te geven – Ze rijden 
naar Mag Find – Ook hier kunnen ze niet blijven, 
maar nu helpt M. hen met een paard, waarna ze 
naar Mag nDairbthen rijden 

Mythologische cyclus Óengus Óc, Ríb 

mac Maireda, 

Eochu mac 

Maireda, Midir 

60 

Tadg op de eilanden van Manandán (Echtra 
Thaidg mheic Chéin): 

            -- Tadg mac Céin, 
Líban ingen 

60 
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(1) T. is met zijn vrouw L., zijn broers en zijn 
manschappen op inspectietocht, wanneer ze 
worden overvallen door koning C. van Fresen – 
T.s vrouw en broers worden meegevoerd, T. 
ontsnapt, maar gaat hen zoeken 
(2) T. en zijn mannen hebben een voorspoedige 
zeereis en bezoeken vreemde eilanden met 
enorm grote schapen en andere met bonte 
vogels – Ze varen weer weg, maar blijken te zijn 
verdwaald – Uiteindelijk landen ze op een 
prachtig eiland 
(3) Hier vinden ze voedsel in overvloed – T. gaat 
op onderzoek uit, ontdekt drie vestingen, die de 
woonplaats blijken te zijn van de vroegere en 
toekomstige koningen van Erin – Hij ontmoet 
o.a. Cessair en Connlae en diens begeleidster 
(4) Ook ontmoet hij Cl., die T. hem een 
wonderbeker meegeeft, hem de toekomst 
voorspelt en drie vogels schenkt om hem de weg 
te wijzen – Zo komen ze in Fresen, verslaan 
koning C., bevrijden L. en T.s broers, en landen 
in Erin 

Chonchobair 
Abratruaid, 
Cathmann mac 
Tabairn, Cessair, 
Connlae mac 
Cuinn, Clídna 
ingen Genainn 

Tailtiu’s begrafenis (MD 4, 33 ‘Taltiu’): 
Tijdens L.s koningschap sterft T, diens 
pleegmoeder – Ze had het Woud van Cúan laten 
omhakken om hier te worden begraven – L. 
geeft het bevel een grafheuvel op te werpen en 
een jaarlijks feest te organiseren ter harer ere 

Mythologische cyclus Tailtiu, Lug 60 

Tuirbes bijl (MD 4, 61 ‘Tráig Thuirbe’): 
T. werpt na zijn werk zijn bijl vanaf Tráig 
Thuirbe zeer ver in zee en beveelt de zee deze 
niet te overspoelen 

Mythologische cyclus Tuirbe Trágmar 60 
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4. Mythen uit de Griekse wereld 

 
 naam (+ bron) + inhoud      cyclus / groep       hoofdpers.           doc.nr.  

Aeon en Protogonus en hun nageslacht (Philon 
van Byblos (bij Eusebius, Ευαγγελικη 
προπαρασκευη, 1.10): 
De mythe handelt over de wijze waarop de 
bergen in de Levant aan hun namen komen: 
(1) De kinderen van de oerwezens Aion en 
Protogonos, Genos resp. Genea, huwen met 
elkaar. Hun nageslacht zijn de uitvinders van het 
vuurmaken Phos, Pyr en Phlox. 
(2) Elk van hen krijgt een zoon, de reuzen 
Kassios, Libanos en Antilibanos. Zij geven hun 
naam aan de bergen die zij in bezit hebben 

genomen, nl. Kasion (Ḫazzi), Libanon en 

Antilibanon 

Grieks-
Phoenicische 
groep 

Kassios, Libanos en 
Antilibanos  

61 

Agdistis (Pausanias 7.17.10-12): 
(1) Zeus bevrucht Aarde, die daarop het 
tweegeslachtelijke wezen A. baart. UIt afschuw 
over dit wezen ontmannen de goden m.h.v. 
Bakchos. -  (2) Uit de testikels groeit een 
amandelboom, waarvan de vruchten door De 
Naiade Nana worden verzameld, maar waardoor 
ze zwanger wordt en Attis baart - (3) A., nu een 
vrouw, wordt verliefd op Attis, die echter een 
ander huwt. A. maakt uit woede Attis 
krankzinnig, die daarop zichzelf ontmant - A. 
krijgt spijt en verzoekt Zeus het lichaam van 
Attis, dat begraven ligt bij de heuvel Agdistis, 
niet te laten vergaan 

Grieks-
Phrygische 
groep 

Agdistis, Attis, 
Nana 

61 

Aphrodite en Adonis (Ps.-Apollo. (3.183)): 
(1) S. moet als straf wegens het niet vereren van 
Aphr. bij haar vader Th. slapen - Wanneer deze 
het bemerkt, wil hij haar doden, maar ze 
verandert in de Smyrna-boom - (2) Uit deze boom 
wordt A. geboren - Aphr. wordt verliefd op hem, 
maar zendt hem naar P. die hem niet meer wil 
teruggeven - Uiteindelijk blijft A. tweederde van 
het jaar bij Aphr. - (3) Later sterft A. door de 
aanval van een zwijn, gezonden door een 
verbolgen Artemis 

Grieks-
Phoenicische 
groep 

Smyrna, 
Aphrodite, Theias, 
Adonis, 
Persephone, 
Artemis 

2, 61 

De strijd tussen Zeus en Typhon (Bibliotheca): 
(1) UIt wrok over de nederlaag van de Giganten 
brengt Ge samen met Tartaros het monster T. 
voort - (2) Hij reikt tot de sterren en spuwt vuur - 
(3) Hij werpt hete stenen naar de hemel, 
waardoor de goden moeten vluchten - Ze komen 
in Egypte en veranderen in dieren - (4) Z. bevecht 
hem bij de berg Casius, maar T. overwint hem en 
snijdt diens pezen af, die hij samen met Z. zelf 
meeneemt naar een grot in Cilicië - (5) Z. wordt 
bewaakt door de draak Delphine - (6) Hermes en 

mythologie van 
Zeus 

Zeus, Typhon 2 
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Aigipan bevrijden Z. en plaatsen de pezen terug - 
(7) Z. achtervolgt T. naar de bergen Nysa, Haimos 
in Thracië en ten slotte de Etna op Sicilië, 
waaronder T. wordt begraven 

De strijd tussen Zeus en Typhon: Typhons 
geboorte: 
Versie 1 (Scholiën B bij Ilias 2.783): 
Kronos besmeert een ei met zijn sperma en 
verzoekt Hera dit te begraven onder een berg in 
Cilicië - Zo wordt T. uitgebroed 

mythologie van 
Zeus 

Kronos, Hera, 
Typhon 

61 

De strijd tussen Zeus en Typhon: Typhons 
geboorte: 
Versie 2 (Bibliotheca): 
Ge wordt bezwangerd door Tartarus, waarna T. 
wordt geboren in een grot in Cilicië 

mythologie van 
Zeus 

Ge, Tartarus, 
Typhon 

61 

Niobe: 
(1) N. is de vrouw van de zanger Amphion, die 
met zijn muziek de muren van Thebe bouwde - 
(2) N. krijgt zeven zonen en zeven dochters, 
waardoor ze zo trots wordt dat ze de godin L. 
bespot. die ‘slechts’ twee kinderen heeft 
gekregen - (3) A. en Art. nemen wraak en doden 
al N.’s kinderen - (4) N. versteent van verdriet en 
blijft sindsdien huilen 

mythologie van 
Apollo en 
Artemis 

Niobe, Leto, 
Apollo, Artemis 

61 

Perseus en Andromeda: 
(1) C. heeft de zeegodinnen beledigd - (2) 
Daarom moet haar dochter A. als zoenoffer 
dienen - Ze wordt aan een rots vastgeklonken om 
te worden verslonden door een monster dat 
Poseidon zal zenden - (3) P. ziet het meisje bij de 
kust van Palestina, bevrijdt haar, doodt de draak 
en verwekt bij A. zijn troonopvolger  

mythologie van 
Perseus 

Cassiopeia, 
Andromeda, 
Perseus 

61 
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5. Mythen uit de Hettitisch-Hurritische wereld 
 

naam (+ bron + inhoud)    cyclus / groep   hoofdpers.               doc.nr. 

Amirani: 
(1) A.’s is door een demon van een oog 
beroofd - (2) A. brengt het terug, maar 
wordt als straf naar een berg gevoerd en 
daaraan vastgeklonken - (3) Later bevrijden 
de bergen hem en doden de gier die A. heeft 
gepijnigd - (4) A. keert terug als de 
geweldige bergmens 

Georgische 
groep 

Amirani 61 

De dertig zonen en de dertig dochters: 
(1) Een koningin uit Kaniš krijgt dertig zonen 
die ze in een bak zet en de rivier de Halys 
laat afdrijven - (2) Ze komen aan in Zalpa 
waar ze opgroeien - (3) Als volwassenen 
keren ze terug naar Kaniš en huwen hun 
zusters die ze niet als zodanig herkennen, 
net zomin als hun moeder 

Hettitische 
groep 

koningin uit Kaniš 
en haar kinderen 

61 

De strijd tussen de weergod en Illuyanka: 

Versie 1 (Ḫupašya): 

(1) De goden hebben de mens Ḫ. nodig om de 

draak Ill. te verslaan - Hiervoor in ruil eist Ḫ. 

seks met de godin I. - (2) I. organiseert een 
feest waarvoor ook Ill. wordt uitgenodigd - 

Ḫ. boeit de draak waarna de weergod deze 

doodt - (3) I. echter voert vervolgens  Ḫ. 

naar het land Tarukka en doodt hem 
wanneer hij een verbod overtreedt  

Hettitische 
groep 

Illuyanka, Ḫupašya. 

Inara, weergod 

61 

De strijd tussen de weergod en Illuyanka: 
Versie 2 (de organen van de weergod): 
(1) De weergod wordt verslagen door Ill. en 
van zijn organen beroofd - (2) Om deze terug 
te krijgen huwt hij een sterfelijke vrouw en 
verwekt een zoon - (3) Deze zoon huwt Ill.’s 
dochter en brengt de organen terug naar zijn 
vader - (4) De weergod verslaat nu de draak, 
maar doodt ook zijn zoon die hier zelf om 
vraagt teneinde verplichte wraak te 
vermijden 

Hettitische 
groep 

weergod, 
Illuyanka, zoon van 
de weergod 

61 

De vrouw die een steen wilde worden: 
(1) Een vrouw van de familie Gogoladze uit 
het dorp Sabue vlucht voor de Perzen - (2) 
Op eigen verzoek wordt ze in een steen 
veranderd om niet in handen van de vijand 
te geraken 

Georgische 
groep 

vrouw van de 
familie Gogoladze 

61 

Ḫedammu: 

(1) K. probeert T., die hem het koningschap 
des hemels heeft ontnomen, te verslaan, 

door het monster Ḫ.verwekken bij een 

zeereuzin - (2) Ḫ. richt verschrikkingen aan, 

waardoor de mensen geen offers meer 

Hurritische 
Kumarbi-cyclus 

Kumarbi, Teššub, 

Ḫedammu, Ištar 

61 

https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/01.%20De%20religieuze%20scheiding%20van%20Oost%20en%20West%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_1
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/02.%20Griekse%20mythen%20en%20Mesopotamië%20(Penglase).pdf#Concordantietabel_doc_2
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/03.%20Religie%20van%20de%20vroege%20landbouwers%20(Campbell).pdf#Concordantietabel_doc_3
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/08.%20De%20plaats%20van%20het%20zondvloedverhaal%20in%20het%20Gilgamesh-epos%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_8
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/09.%20Bronnen%20van%20het%20Vedisme%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_9
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/10.%20(a)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_10
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/11.%20De%20geesten%20der%20doden%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_11
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/12.%20De%20goden%20en%20demonen%20van%20de%20Veda%20(Keith,%20Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_12
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/13.%20Het%20Vedische%20ritueel%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_13
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/14.%20Het%20Boeddhisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_14
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/15.%20(a)%20Het%20Hindoeïsme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_15
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/16.%20Het%20Jaïnisme%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_16
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/17.%20De%20Pre-Vedische%20religie%20(Campbell,%20Ions).pdf#Concordantietabel_doc_17
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/19.%20De%20Egyptische%20sfinx%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_19
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/21.%20De%20ark%20van%20Jahwe%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_21
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/22.%20De%20Delphische%20drievoet%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_22
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/23.%20De%20loofhut%20en%20het%20loofhuttenfeest%20in%20de%20Egyptische%20cultus%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_23
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/26.%20Kringloop%20en%20totaliteit%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_26
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/27.%20(b)%20Het%20Hindoeïsme%20(Ions).pdf#Concordantietabel_doc_27
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/28.%20Inleiding%20tot%20de%20godsdienstwetenschap%20(Van%20Baaren).pdf#Concordantietabel_doc_28
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/29.%20De%20goddelijke%20heraut%20en%20het%20woord%20van%20God%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_29
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/31.%20De%20Hebreeuwse%20godin%20(Patai).pdf#Concordantietabel_doc_31
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/32.%20(a)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_32
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/33.%20(b)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_33
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/34.%20(c)%20Geschiedenis%20van%20het%20Hindoeïsme%20(Klostermaier).pdf#Concordantietabel_doc_34
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/37.%20Hindoe-mythen%20(O'Flaherty)%20.pdf#Concordantietabel_doc_37
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/39.%20(a)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§1%20-%20193)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_39
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/40.%20(b)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§194%20-%20239)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_40
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/41.%20(c)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20240%20-%20263)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_41
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/42.%20(d)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20264%20-%20293)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_42
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/43.%20(e)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20294%20-%20340)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_43
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/44.%20(f)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20341%20-%20360)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_44
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/45.%20(g)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20361%20-%20412)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_45
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/46.%20(h)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20413%20-%20447)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_46
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/47.%20(i)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20448%20-%20475)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_47
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/48.%20(j)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20476%20-%20521)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_48
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/49.%20(k)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20522%20-%20569)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_49
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/50.%20(l)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20570%20–%20598)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_50
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/51.%20(m)%20De%20Oud-Germaanse%20religie%20(§§%20599%20-%20625)%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_51
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/53.%20(a)%20De%20Griekse%20religie%20I%20%20(W.%20Burkert).pdf#Concordantietabel_doc_53
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/54.%20De%20antieke%20opvatting%20van%20dienstbaarheid%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_54
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/55.%20De%20staf,%20de%20slang%20en%20het%20goddelijk%20woord%20(Kristensen).pdf#Concordantietabel_doc_55
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/56.%20(b)%20De%20filosofie%20van%20de%20Veda%20(Keith).pdf#Concordantietabel_doc_56
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/58.%20(a)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_58
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/59.%20(b)%20De%20Keltische%20religie%20(De%20Vries).pdf#Concordantietabel_doc_59
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/60.%20Iers-Keltische%20mythen%20(Augusta%20Gregory).pdf#Concordantietabel_doc_60
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/61.%20%28a%29%20Religies%20van%20de%20Hettieten%20en%20de%20Hurrieten%20%28Volkert%20Haas%29.pdf#Concordantietabel_doc_61
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-teksten/04a.%20Afkortingen%20bij%20Religies%20-%20Samenvattingen%20en%20Indexen.pdf
http://www.religies-overzichtelijk.nl/


Kies uw tekstdoc.nr.: 01  02  03  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  19  21  
22  23  26  27  28  29  31  32  33  34  37  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  
49  50  51  53  54  55  56  58  59  60  61  Afk. 
 
Laatste bewerking: 08-03-2022 
 
Dit document vormt een onderdeel van de website https://www.religies-overzichtelijk.nl Hier vindt u tevens de koppelingen 
naar de andere indexen en de teksten, de toelichtingen en de afkortingen 

 

kunnen brengen aan de goden - (3) De godin 
I. lokt ten slotte het monster uit het water, 
zodat de goden hem kunnen overmeesteren 

Ištar en Bišaiša (Bišaiša-tekst, CTH 350.3 - 
KUB 33.108): 
(1) B. ziet I. op zijn berg liggen en wil met 
haar slapen - (2) Hij probeert haar te 
verkrachten, maar I. springt woedend op -(3) 
B. smeekt om zijn leven en herinnert haar 
aan de overwinning van de berggoden op de 
weergod (die met de godin de hieros gamos 
verrichtte) 

Hettitisch-
Syrische groep 

Ištar, Bišaiša 61 

Taru’s reis naar de onderwereld: 
(1) T., de vegetatiegod, verdwijnt in de 
herfst naar de onderwereld van zijn moeder 
- (2) Hij daalt neer in een holte tussen Lala 
en Nera of via een bron bij Nerik en verblijft 
dan aan de oevers van onderaardse meren en 
zeeën - (3) In het voorjaar herrijst hij als 
regenschenkende god 

Hettitische 
groep 

Taru 61 

Telipinu: 
(1) De vegetatiegod T. is verdwenen, zodat 
de gewassen niet groeien en de dieren 

onvruchtbaar zijn - (2) De godin Ḫ. zendt ten 

slotte een bij uit om hem te vinden - (3) De 
bij steekt hem en hij wordt kwaad, maar de 
godin K. kalmeert hem 

Hattische groep Telipinu, 

Ḫannaḫanna, 

Kamrušepa 

61 
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6. Noordwest-Semitische mythen 
 
 

naam (+ bron) + inhoud    cyclus / groep   hoofdpers.               doc.nr. 

Ba‘al en Jamm: 
(1) J. eist van El de uitlevering van B. en 
toestemming voor de bouw van een paleis, 
hetgeen wordt toegestaan - (2) B., echter, 
neemt zijn wonderwapens Jgrš en Ajmr op 
en slaat J. tussen de ogen en tegen de 
schouder, waarmee hij hem overwint 

Ugaritische 
Ba‘ál-cyclus 

Jamm, Ba‘al 61 

Ba‘als dood: 
B., de vruchtbaarheidsgod die in het voorjaar 
herleeft, wordt door de onderwereldgod M. 
in diens paleis uitgenodigd - Daar doodt het 
monster hem 

Ugaritische 
Ba‘ál-cyclus 

Ba‘al, Môt 61 
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7. Mesopotamische mythen 
 
 

naam (+ bron) + inhoud    cyclus / groep   hoofdpers.               doc.nr. 

De strijd tussen Inana en Ebeḫ: 

(1) De berg E. wil zich niet aan Inana 
onderwerpen - (2) Ondanks de 
waarschuwingen van haar vader An, rust I. 
zich uit tot de strijd tegen E. en de 
winterdemon A. - (3) Met wilde gebaren en 
bijtend in de nek van E. behaalt ze de 
overwinning 

Sumerische 
mythologie 

Inana, Ebeḫ, Asag 61 

De Vader- en Moedergodheden van de stad 
Uru-ul-la: 
(1) De stad Urulla wordt geschapen door een 
god met behulp van een rietmat die hij over 
de oerzee legt - (2) Hier wonen de Vader- en 
Moedergodheden met namen als Heer-
Vrouwe Aarde en Heer-Vrouwe Bloemknop - 
Anu en Enlil stammen van hen af - (3) na de 
scheiding van hemel en aarde worden ze 
naar de onderwereld verdreven, waar ze 
wachters worden van de zeven poorten 

Sumerische 
mythologie 

de Vader- en 
Moedergodheden 

61 
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