
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                                   ga naar > Index (2) van Griekse - Overige niet-IE termen                           
                                                                        > Index (3) van Sanskritische termen A - N 
                                                                        > Index (4) van Sanskritische termen O - Y 
 
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 

 

 
Index (1) van Dravidische - Germaanse termen 
 
DRAVIDISCHE TERMEN     - 

Dravidische termen: āḷvār ‘ondergedompeld’ in God, lid van een groep van 

twaalf Vaiṣṇava Tamiliaanse dichters-mystici [zie Beroep en functie: dichter: 

‘Āḷvār’ (Ind.-T.); Werkzaamheid: bewegen: onderdompeling: term: āḷvār 

(p.p.p.) (bep. dichter) (Ind.-T.)]                                                            [alvar] 

  32 
 

 

Dravidische termen: amma ‘moeder’, vgl. skt. Umā, een naam van de Indische 
moedergodin [zie Familierelaties: moeder: term: amma (Drav.)] 

  34 

Dravidische termen: aruḷ ‘genade’, de derde fase van verlossing in het stadium 

van pati-jñāna volgens de Śaiva Siddhanta [zie Verlossing: weg naar ~: ‘Śaiva 

Siddhanta-marga’: stadium 4 ‘vidya’ = ‘pati-jñāna’ in san-marga: fase 3 ‘aruḷ’  
(Ind.-T.); Karakter en gedrag: welgezindheid: term: aruḷ (Ind.-T.)]           [arul] 

  33 

Dravidische termen: Ayai ‘moeder’, naam van Devī als oorlogsgodin [zie Ivn: 
Devī: Ayai (Ind.-T.) (godin); God: ‘Moeder’ (Ayai) (Ind.-T.); Familierelaties: 
moeder: term: ayai (godin) (Ind.-T.)] 

  34  

Dravidische termen: Brāhūī (drav.), een Dravidisch volk en dito taal in O-
Baluchistan en Sind [zie Ivn: Dravidiërs: Brāhūī (Ind.-T.) (volk en taal)] [Brahui] 

  17 

Dravidische termen: chempu of shembu ‘(rood) koper’, vgl. skt. Śambhu, een 
epitheton van Śiva. Vergelijk tevens Sansk. termen: Śiva [zie Aardmaterie: 
koper: term: chempu of shembu (Ind.-T.)] 

  33 

Dravidische termen: Cilappatikāram (Śilappadikāram) ‘lied van de 

enkelketting’, geschreven in de periode 300 – 550 AD door Iḷaṅkōvaṭikaḷ (‘prins-

asceet’), een Jaina dichter uit Tamiḷnāḍu. Kōvalaṉ en Kaṇṇaki, de bezitster 

van de enkelketting, zijn de hoofdpersonen in dit verhaal (bron: Kanakalatha 

Mukund, ‘Merchants of Tamilakam: Pioneers of international trade’; Raj Kumar 

(red.), ‘Essays on Indian society’; Handbuch der Orientalistik, Vol. II, deel 1). 

Analyse: cilappa ‘enkelketting’ [zie Literatuur: Cilappatikāram = 

Śilappadikāram (door Iḷaṅkōvaṭikaḷ) (Ind.-T.); Taal: lied: term: tikāram, 

cilappa- (‘lied van de enkelketting’) (lit.) (Ind.-T.)]   

                                        [Cilappatikaram = Silappadikaram, Shilappadikaram] 

  34 

Dravidische termen: Civañāṇapotam zie Sansk. termen: Śivajñānabodham   - 

Dravidische termen: heramba ‘stier’, in combinatie met bijarupa een naam 

van Ganesha; vgl. Sansk. termen: Heramba bījarūpa [zie Ivn: Gaṇeśa: 

‘Heramba bījarūpa’ (Doniger) (Ind.) (god); God: ‘Zaadvormige stier’ (Heramba 
bījarūpa) (Ind.); Rund: stier: term: heramba (Ind.-T.)] 

  37 

Dravidische termen: iruḷ ‘duisternis’, de eerste fase van verlossing in het 

stadium van pati-jñāna volgens de Śaiva Siddhanta [zie Verlossing: weg naar ~: 
‘Śaiva Siddhanta-marga’: stadium 4 ‘vidya’ = ‘pati-jñāna’ in san-marga: fase 1 

‘iruḷ’ (Ind.-T.); Licht en duisternis: duisternis: term: iruḷ (Ind.-T.)]            [irul] 

  33 

Dravidische termen: Koil Olugu ‘tempelpraktijken’, de Tamiliaanse 

tempelkroniek van Śrīraṅga [zie Literatuur: Koil Olugu (Ind.-T.); Heiligdom: 

type: tempel, Dravidische: term: koil (koyil, kovil) (lit.) (Ind.-T.)] 

  32 

Dravidische termen: Koṭṭavai ‘zegevierende moeder’, naam van Devi als 

oorlogsgodin [zie Ivn: Devī: Koṭṭavai = Kotravai = Koṟṟavai (Ind.-T.) (godin)       

[Kottavai, Korravai]; God: ‘Zegevierende moeder’ (Koṭṭavai) (Ind.-T.); 
Familierelaties: moeder: term: koṭṭavai (‘zegevierende moeder’) (godin) (Ind.-
T.)] 

  34 
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Dravidische termen: Koṭṭi ‘slachter’, naam van Devi als oorlogsgodin [zie Ivn: 
Devi: Koṭṭi (Ind.-T.) (godin); God: ‘Doder’ (Koṭṭi) (Ind.-T.); Beroep en functie: 
doder: term: koṭṭi (godin) (Ind.-T.)]                                                       [Kotti] 
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Dravidische termen: Koyil Purāṇa = Koil Purāṇa, een Sthala Purāṇa, de 

Tamiliaanse versie van de Sanskritische Cidambaramāhātmya, toegeschreven 
aan Umāpati Śivācārya. Deze roemt de heilige plaatsen in Cidambaram en 
bevat o.a. de mythe van Śiva’s dans voor de Mīmāṃsaka’s [zie Literatuur: 

Purāṇa, Sthala: Koyil Purāṇa = Koil Purāṇa (Ind.-T.); Heiligdom: type: tempel, 

Dravidische: term: koil (koyil, kovil) (lit.) (Ind.-T.)]  
                                                                             [Koyil Purana = Koil Purana] 

  33 

Dravidische termen: Mal ‘zwart’, een tam. naam voor Kṛṣṇa en Viṣṇu, die 

onder deze naam vereerd werden door de Āḷvārs. Andere namen zijn o.a. 

Tirumal, Mayon, Peruval (bron: internet: ‘Devotion to Mal (Mayon) – Philtar’ en 

WP) [zie Ivn: Viṣṇu: Mal (tam. naam voor Kṛṣṇa en Viṣṇu Nārāyaṇa) (Ind.-T.) 

(god); God: ‘Zwarte’ (Mal) (Ind.-T.); Licht en duisternis: duisternis: term: mal 
(god) (Ind.-T.)] 
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Dravidische termen: maruḷ ‘verwarring’, de tweede fase van verlossing in het 

stadium van pati-jñāna volgens de Śaiva Siddhanta [zie Verlossing: weg naar ~: 
‘Śaiva Siddhanta-marga’: stadium 4 ‘vidya’ = ‘pati-jñāna’ in san-marga: fase 2 

‘maruḷ’ (Ind.-T.); Psychologie: verwarring: term: maruḷ (Ind.-T.)]          [marul] 
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Dravidische termen: marutta ‘medicijnman’, vlgs Hillebrandt verwant met 
Marut, hetgeen Keith afwijst [zie Beroep en functie: genezer, menselijke: 
term: marutta (Ind.-T.); Beroep en functie: rel. persoon: sjamaan: term: 
marutta (Ind.-T.)] 
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Dravidische termen: Murugaṉ ‘welriekend, schoon’, de Tamiliaanse god van de 

oorlog en de heer van de Zeven Werelden. Hij is jeugdig, knap en voorzien van 

een speer. Zijn rijdier is de pauw, maar hij wordt ook geassocieerd met de 

olifant. Hij wordt vergeleken met Skanda en draagt de bijnamen Śey, Vel en 

Neduvel; zijn priesters heten daarom Velān en de extatische dans Veriyadāl. 

Murugaṉ wordt vaak vereerd samen met zjn moeder, de oorlogsgodin Koṟṟavai. 

Het belangrijkste bedevaartsoort van Murugaṉ is Tiruttanī. Een literair werk 

dat aan hem gewijd is heet Tirumurukāṟruppattai (‘gids voor de verering van 

god Murugaṉ’) [zie Ivn: Skanda: Murugaṉ = Murukaṉ (Ind.-T.) (god); God: 

‘Schone’ (Murugaṉ) (Ind.-T.); Kunst en schrift: esthetiek: schoonheid: term: 

murugaṉ (adj.) (god) (Ind.-T.)]                                                         [Murugan] 
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Dravidische termen: Muyalaka(n) zie Sansk. termen: Apasmārapuruṣa   - 

Dravidische termen: Nālāyira Divya Prabandham ‘Boek van 4000 verzen’, een 

verzameling van Āḷvār-liederen. Analyse: Nālāyira ‘vierduizend’ + divya 

‘belangrijkste’ + prabandham ‘lied’, een bijzondere vorm van Telugu poëzie 

[zie Literatuur: Nālāyira Divya Prabandham (een verzameling van Āḷvār-

liederen) (Ind.-T.); Taal: lied, lof-: term: prabandham, nālāyira divya (‘4000 
belangrijkste liederen’) (drav.) (lit.) (Ind.-T.); Getal: ~ boven de twaalf: term: 
nālāyira (‘4000’) (Ind.-T.)]                                   [Nalayira Divya Prabandham] 
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Dravidische termen: Nāyaṉār (pl. Nāyaṉmār), ‘Heer’, een van de 63 

Tamiliaanse Śiva-bhakti-dichters en –leraren [zie Beroep en functie: dichter: 

‘Nāyaṉār’ (Ind.-T.); Heerser: leider: term: nāyaṉār (pl. nāyaṉmār) (Ind.-T.); 

Literatuur: Nāyaṉārs, leringen van de (Ind.); Literatuur: Tirumuṛai (Śaiva) 

(door de Nāyaṉārs) (Ind.-T.)]                                           [Nayanar, Nayanmar] 
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Dravidische termen: Ninkurshag, een heilig woord van de Toda’s in Zuid-India, 
waarvan ze de betekenis niet kennen. Wel offeren ze een kalf aan de 
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Koemoeder die de aarde voorstelt, waarbij ze de desbetreffende term 
gebruiken. De overeenkomst met de naam van de Mesopotamische koegodin 
Ninhursag is treffend [zie Ivn: Ninkurshag (Ind.) (godin van de Toda’s, Zuid-
India)] 

Dravidische termen: Pattuppāṭṭu ‘tien idyllen’, een bloemlezing van tien 

boeken met poëzie die m.n. het landschap en de seizoenen in Tamiḷnāḍu 

beschrijft. Ook Devī als afschrikwekkend wezen en haar zoon Murugaṉ spelen 

hierin een rol. De verzameling stamt uit de periode van 300 v. Chr. tot 200 na 

Chr. en behoort tot de zg. sangam-literatuur (bron: WP) [zie Literatuur: 

Pattuppāṭṭu (Ind.-T.); Taal: poëzie: idylle: term: pāṭṭu, pattu- (‘tien idyllen’) 

(lit.) (Ind.-T.)]                                                                            [Pattuppattu] 
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Dravidische termen: Periya Puranam ‘grote purāṇa’, die de levens van 63 

Nāyaṉārs beschrijft. Deze Śaiva purāṇa is geschreven door Sekkizhar (= 

Cekillar) en heet ook wel Tiruttontarpuranam (= Tiru thondar puranam 

‘purāṇa van de heilige gelovigen’) [zie Literatuur: Purāṇa, Śaiva: Periya 

Puranam = Tiruttontarpuranam (door Cekillar = Sekkizhar) (Ind.-T.); Getal: 

maat: grootheid: term: periya (adj.) (lit.) (Ind.-T.)] 
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Dravidische termen: sivan (of chivan) ‘rood’  verg. Sansk. termen: Śiva [zie 
Kleur: rood: term: chivan (Ind.-T.); Kleur: rood: term: sivan (Ind.-T.)] 
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Dravidische termen: Teṅkaḷai’s ‘zuiderlingen’, een van de secten waarin het 

Śrīvaiṣṇavisme zich na Rāmānuja splitste. De Teṅkaḷai’s vestigden zich in 

Śrīraṅgam; hun belangrijkste leider was Piḷḷai Lokācārya [zie Religie: 

Vaiṣṇavisme: Śrīvaiṣṇava sampradāya: Teṅkaḷai’s (afsplitsing) (Ind.-T.); 

Kosmografie en geografie: windstreek: zuiden: zuiderling: term: teṅkaḷai 

(secte) (Ind.-T.)]                                                                              [Tenkalai] 
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Dravidische termen: Tirumuṛai ‘heilige schrift’, een verzameling van duizend 

Śiva-hymnen, verdeeld over twaalf boeken en gecomponeerd door de Nāyaṉārs 

in de periode van de 6e tot de 11e eeuw. Analyse: tiru ‘heilig’ + muṛai ‘schrift, 

tekst, traditie’ [zie Literatuur: Tirumuṛai (Śaiva) (een verzameling van 

Nāyaṉār-liederen) (Ind.-T.); Taal: tekst, heilige: term: tirumuṛai (lit.) (Ind.-

T.)]                                                                                                [Tirumurai] 
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Dravidische termen: Tiruppāvai ‘heilige vrouwe’, een verzameling van dertig 

verzen van de Zuid-Indiase āḷvār dichteres Āṇṭāḷ (ca 800 AD), die tegenwoordig 

worden gezongen ter ere van Tirumāl (= Viṣṇu) door ongehuwde meisjes 

gedurende de maand Mārkaḷi (dec.-jan.), wanneer ze ’s ochtends een bad 

nemen. Hierdoor zouden ze een gelukkig huwelijk tegemoet gaan. Analyse: 
Tiruppāvai < tiru ‘heilig’ + pāvai 1. ‘vrouwe’, 2. ‘pop’, 3. ‘beeld’, 4. ‘belofte, 

eed’ (bron: Vidya Dehejia, ‘Āṇṭāḷ and het path of love’; Sisir Kumar Das, ‘A 

history of Indian literature, 500-1399: from courtly to the popular’) [zie 

Literatuur: Tiruppāvai (Vaiṣṇava)(door Ānṭāl) (Ind.-T.); Heerser: leidster: 

term: term: pāvai, tiru- (‘heilige vrouwe’) (lit.) (Ind.-T.)]              [Tiruppavai] 
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Dravidische termen: Tiruvaimoḷī ‘heilige uitspraken’, een verzameling van ca 

1100 strofen van Nammāḷvār, de beroemdste āḷvār uit de 9e eeuw. Ze worden 

beschouwd als de Tamiliaanse Veda, maar waren toeganklijk voor alle kasten. 
De teksten werden en worden gereciteerd bij dagelijkse rituelen en bij allerlei 
gelegenheden, zoals huwelijken en uitvaarten (bron: Paul Bowen (red.), 

‘Themes and issues in Hinduism’). Vedānta Deśika noemt de Tiruvaimoḷī de 

‘Dramidopaniṣad’ van de Tamils, dus de ‘Dravidische Upaniṣad’ [zie Literatuur: 
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Tiruvaimoḷī = ‘Dramidopaniṣad’ (Vaiṣṇava) (door Nammāḷvār) (Ind.-T.); Taal: 

uitspraak: term: vaimoḷī, tiru- (‘heilige uitspraken’) (lit.) (Ind.-T.)] 

                                                                                                   [Tiruvaimoli] 

Dravidische termen: tiruvāsi, de cirkel van vlammen die Śiva Naṭarāja omgeeft 

en die volgens de Unmai ulakham de tirobhāva symboliseert [zie Kringloop: 
cirkel van vuur: term: tiruvāsi (Ind.-T.); Symboliek: kring: cirkel van vuur als 
symbool van de illusie (tiruvāsi)]                                                        [tiruvasi] 
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Dravidische termen: Tiruvempāvai ‘Onze heilige vrouwe’, een dertig tal 

lofliederen voor Śiva door de Nāyaṉār Māṇikkavācakar, een werk vergelijkbaar 

met de Tirupāvai van de āḷvār Āṇṭāḷ. Tiruvempāvai is tevens de naam van een 

festival in Madurai ter ere van Māṇikkavācakar in de maand Mārkaḷi (dec.-jan.) 

(bron: C.J. Fuller, ‘The camphor flame: popular Hinduism and society in 
India’). Chandrasekharendra Sarasvati organiseerde de Tiruppāvai-

Tiruvempāvai-conferenties t.b.v. meer begrip tussen Vaiṣṇava’s en Śaiva’s. Zie 

ook bij Tiruppāvai [zie Literatuur: Tiruvempāvai (Śaiva) (door Māṇikkavācakar) 

(Ind.-T.); Heerser: leidster: term: term: pāvai, tiruvem- (‘onze heilige 
vrouwe’) (lit.) (Ind.-T.)]                                                            [Tiruvempavai] 

  34 

Dravidische termen: Unmai ulakham ?, een Tamiliaans geschrift over symboliek 
[zie Literatuur: Unmai ulakham (Śaiva) (Ind.-T.)] 

  33 

Dravidische termen: Vaṭagaḷai’s ‘noorderlingen’, een van de secten waarin het 

Śrīvaiṣṇavisme zich na Rāmānuja splitste. De Vaṭagaḷai’s vestigden zich in 

Kancipuram; hun belangrijkste leider was Vedānta Deśika [zie Religie: 

Vaiṣṇavisme: Śrīvaiṣṇava sampradāya: Vaṭagaḷai’s (afsplitsing) (Ind.-T.); 

Kosmografie en geografie: windstreek: noorden: noorderling: term: vaṭagaḷai 

(secte) (Ind.T.)]                                                                              [Vatagalai] 

  32 

Dravidische termen: vin ‘hemel’, vlgs Chatterji verwant met de naam van de 

hemelgod Viṣṇu [zie Kosmografie en geografie: hemel: term: vin (Ind.-T.)] 

  32 

EG. HIËROGLIEF     - 

Eg. hiëroglief (hiërogliefenschrift)   19  21  26  28  55 

Eg. hiëroglief: ‘aarde’, ~ voor [zie Kosmografie en geografie: aarde]   19 

Eg. hiëroglief: ‘dienst’, ~ voor [zie Heerschappij: onderwerping: 
dienstbaarheid (dienst)] 

  54 

Eg. hiëroglief: ‘god’, dubbele ~ voor [zie God]   19 

Eg. hiëroglief: ‘horizon’ en ‘dodenrijk’, ~ voor [zie Kosmografie en geografie: 
horizon; Dodenrijk] 

  19 

Eg. hiëroglief: ‘huis’, ~ voor [zie Bouwwerk: huis]   21 

Eg. hiëroglief: ‘iachut’, ~ voor [zie Eg. termen: iachut (Eg.)]   19 

Eg. hiëroglief: ‘Ma’at’, ~ voor [zie Ivn: Ma’at (Eg.) (godin)]   19 

Eg. hiëroglief: ‘schaduw’, ~ voor [zie Licht en duisternis: schaduw]   19 

Eg. hiëroglief: aarde (een horizontale balk) met een mensenhoofd aan beide 
uiteinden als ~ voor ‘Aker’ [zie Ivn: Aker (Eg.) (god)] 

  19 

Eg. hiëroglief: aarde als determinatief bij ‘Aker’ [zie Ivn: Aker (Eg.) (god)]   19 

Eg. hiëroglief: aardhoogte als ~ voor ‘Ma’at’ [zie Ivn: Ma’at (Eg.) (godin)]   23 

Eg. hiëroglief: aardhoogte als ~ voor ‘sed-feest’ [zie Feest: loofhuttenfeest: 
Sed-feest (Eg.)] 

  23 

Eg. hiëroglief: Akeru-slangen als determinatief bij ‘Akeru’ (pl.) [zie Ivn: Aker 
(Eg.) (god)] 

  19 

Eg. hiëroglief: burcht als ~ voor ‘paleis van de ka (van Ptah)’, d.i. het graf (van 
Ptah; Memphis) [zie Graf: 2. pers./obj.: Ptah-Osiris-Sokaris te Memphis, ~ van: 
‘Ha-t-ka-Ptah’ (‘paleis van de ka van Ptah’) (Eg.)] 

  26 
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Eg. hiëroglief: cartouche als determinatief van de koningsnaam en als teken 
van blijvend leven van deze persoon [zie Kunst en schrift: voorstelling: cirkel] 

  26 

Eg. hiëroglief: dubbele sfinx als ~ voor ‘Aker’ [zie Ivn: Aker (Eg.) (god)]   19 

Eg. hiëroglief: god in een loofhut als ~ voor ‘Ptah’ [zie Ivn: Ptah (Eg.) (god)]   23 

Eg. hiëroglief: grijsaard, steunend op een staf als ~ voor ‘Aker’ [zie Ivn: Aker 
(Eg.) (god)] 

  19 

Eg. hiëroglief: hut met een paal in het midden als ~ voor ‘priëel’ (sh) [zie 
Loofhut: tuinhuis: term:  sh (Eg.)] 

  23 

Eg. hiëroglief: jakhals als determinatief bij shemśw Hr ‘Horus-dienaar’ [zie 
Beroep en functie: dienaar, gods-: ‘dienaar van Horus’: term:  shemśw Hr (pl.) 
(Eg.) = νεκυες οί ήμιθεοι (pl.) (Gr.)] 

  54 

Eg. hiëroglief: kist als ~  voor Ma’at (Ma’at-teken) [zie Ivn: Ma’at (Eg.) (godin)]   21 

Eg. hiëroglief: leeuw als ~ voor ‘magische kracht, toverkracht’ [zie Macht en 
kracht: magische kracht (toverkracht) = mana] 

  19 

Eg. hiëroglief: leeuwmonster met twee koppen en voorpoten naar links en 
rechts wijzend als ~ voor ‘Aker’ [zie Ivn: Aker (Eg.) (god)] 

  19 

Eg. hiëroglief: loofhut (in de vorm van een naos (kapel) of kist) als ~ voor 1. 
‘Boven-Egypte’, 2. ‘vlechten’, 3. ‘herder’, 4. ‘feest’ [zie resp. Ivn: Egypte, 
Boven-; Kunst en schrift: kunst: vlechten; Beroep en functie: herder; Feest] 

  23 

Eg. hiëroglief: Ma’at-teken als determinatief bij tentat [zie Loofhut: kiosk of 
baldakijn: term: tentat (Eg.)] 

  23 

Eg. hiëroglief: muur als determinatief bij sebecht ‘poort’, nl. van het 
dodenrijk [zie Poort: dodenrijk, ~ van het: term: sebecht (Eg.)] 

  26 

Eg. hiëroglief: omega-vormige lus met samengebonden einden als ~ voor ‘wat 
telkens terugkeert’; vgl. Eg. termen: shn [zie Twee: dualiteit: term: shn (Eg.); 
Verrijzenis en wedergeboorte: wedergeboorte: term: shn (Eg.)]] 

  26 

Eg. hiëroglief: ovale ring als ~ voor ‘de kringloop der zon gedurende een 
etmaal’ (shen); vgl. Eg. termen: shen [zie Kringloop: hemel: zon, ~ der: term: 
shen (Eg.)] 

  26 

Eg. hiëroglief: papyrusplant  als ~ voor ‘groen, fris zijn; gedijen’ (wad); vgl. 
Eg. termen: wad [zie Dood en leven: groei: term: wad (Eg.)] 

  23 

Eg. hiëroglief: ram(skop) als  ~  voor ‘ziel’ [zie Geest: ziel]   19 

Eg. hiëroglief: samengebonden planten als ~ voor ‘de vereniging der twee 
landen’ [zie Strijd en vrede: verzoening van Horus en Seth: ‘de vereniging der 
twee landen’ (Eg.); Strijd en vrede: inval: ‘vereniging der twee landen’ (Eg.); 
Eén: vereniging; Symboliek: symboliek van de plant] 

  21 

Eg. hiëroglief: stengel die eindigt in een knop als ~ voor ‘het zich 
vernieuwende jaar’ [zie Tijd: periode: één jaar: term: renp-t (Eg.)] 

  26 

Eg. hiëroglief: trap als determinatief bij ‘aardhoogte’ [zie Aardhoogte (alg.)]   23 

Eg. hiëroglief: twee leeuwen als ~ voor ‘Šu-Tefnut’ [zie Ivn: Šu-Tefnut (Eg.) 
(tweelinggodenpaar)] 

  19 

Eg. hiëroglief: twee leeuwtekens als ~ voor ‘Ruti’ [zie Ivn: Ruti (Eg.) 
(leeuwgodenpaar)] 

  19 

Eg. hiëroglief: twee opgerichte snw-t-stenen als ~ voor de ‘dubbele natuur 
(dood en leven) van de doodskist’ [zie Karakter en gedrag: karakter: dubbele 
natuur (ambivalentie, tweeslachtigheid); Kist: doodskist] 

  21 

Eg. hiëroglief: valk(enkop) als ~ voor ‘Sokaris’ [zie Ivn: Sokar (Eg.) (god)]   19 

EG. TERMEN     - 

Eg. termen: ‘Alle goddelijke woorden’, d.w.z. alle geschapen dingen, m.n. de 
plantaardige levensmiddelen [zie Schepping: schepsel: ‘Alle goddelijke 
woorden’ (al het geschapene) (Eg.)] 

  55 
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Eg. termen: ‘De poort der twee landen’ 1. grafpoort van het heiligdom van 
Geb, 2. poort van de tempel van Ptah te Memphis [zie Poort: ‘de poort der 
twee landen’ (Eg.)] 

  26 

Eg. termen: ‘De vereniging der twee landen’, een term die de mythische 
verzoening tussen Horus en Seth uitdrukt, hetgeen weer een symbolische 
weergave is van de verrijzenis van het leven (Kristensen); volgens anderen de 
gewelddadige samenvoeging van Noord- en Zuid-Egypte [zie Strijd en vrede: 
verzoening van Horus en Seth: ‘de vereniging der twee landen’ (Eg.); Strijd en 
vrede: inval: ‘vereniging der twee landen’ (Eg.)] 

  1  21  26 

Eg. termen: ‘De voedende geest (ka) van het leven der goden’, naam van de 
slang der aarde, voorgesteld als uitgestrekt in een boot [zie God: ‘De 
voedende geest van het leven der goden’ (Eg.) (slang)] 

  55 

Eg. termen: ‘De witte muur’ zie jnb   - 

Eg. termen: ‘Gisteren’, (bij)naam van 1. de leeuwgod, 2. Osiris, 3. overledene 
[zie Ivn: Aker: Sef = eg. sf = nl. Gisteren (1) (Eg.) (leeuwgod als deel van 
Aker); Ivn: Osiris: ‘Sef’ = eg. ‘sf’ = ‘Gisteren’ (2) (Eg.) (god); Dood en leven: 
afgestorvene: ‘Gisteren’ (3) (Eg.)] 

  19 

Eg. termen: ‘Het geheim van de twee partners’, huisdocument van het 
faraonisch gezag [zie Taal: tekst: boek, mythisch: ‘Geheim van de twee 
partners’ (Eg.)] 

  1 

Eg. termen: ‘Het leven der aarde’ zie anch ta   - 

Eg. termen: ‘Het verzamelen (organiseren) der aarde’, een term die de 
mythische verzoening tussen Horus en Seth uitdrukt, hetgeen weer een 
symbolische weergave is van de verrijzenis van het leven (Kristensen) [zie 
Strijd en vrede: verzoening van Horus en Seth: ‘het verzamelen (organiseren) 
der aarde’ (Eg.)] 

  21 

Eg. termen: ‘Het verzamelen der twee landen’, een term die de mythische 
verzoening tussen Horus en Seth uitdrukt, hetgeen weer een symbolische 
weergave is van de verrijzenis van het leven (Kristensen); ook Ptah deed dit 
bij de schepping [zie Strijd en vrede: verzoening van Horus en Seth: ‘het 
verzamelen der twee landen’ (Eg.); Schepping: leven, ~ van: ‘het verzamelen 
der twee landen’ (Eg.)] 

  21 

Eg. termen: ‘Het woord herhaalt of is de heraut van (whm) de gedachte’ 
(Shabaka-tekst) [zie Taal: woord: whm (nl. van de gedachte) (Eg.)] 

  55 

Eg. termen: ‘Hij die Ma’at voor Ptah doet opgaan’ 1. ’Hij die verslag aan Ptah 
uitbrengt’, nl. Apis als heraut van Ptah (Erman), 2. ‘Hij die de werkelijkheid, 
het leven der wereld, vóór Ptah brengt’, d.w.z. Apis verwerkelijkt het leven 
van Ptah d.m.v. het offer (Kristensen) [zie Ivn: Apis: ‘Hij die Ma’at voor Ptah 
doet opgaan’ (Eg.) (stier-god)] 

  29 

Eg. termen: ‘Horus die twee landen verenigt’, een term die de mythische 
verzoening tussen Horus en Seth uitdrukt (met het accent op Horus), hetgeen 
weer een symbolische weergave is van de verrijzenis van het leven 
(Kristensen) [zie Strijd en vrede: verzoening van Horus en Seth: ‘Horus die 
twee landen verenigt’ (Eg.)] 

  21 

Eg. termen: ‘Huis der dienstbaarheid’ zie pr shmśwt   - 

Eg. termen: ‘Huis des levens’, naam van de tempel van de god M3fd-t, 
gekenmerkt door het determinatief shmś, waardoor de tempel identiek is aan 
het ‘huis der dienstbaarheid’ (pr shmśwt), het dodenrijk (zie aldaar) [zie 
Heiligdom: tempel van M3fd-t (‘Huis des levens’) (Eg.)] 

  54 

Eg. termen: ‘Ingaan en uitgaan’ door de poorten van het dodenrijk,  d.w.z. 
onvergankelijk leven [zie Dood en leven: leven, onvergankelijk goddelijk: 
‘Ingaan en uitgaan’ (Eg.)] 

  26 
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Eg. termen: ‘Ma’at doen opgaan’ 1. ‘een offer brengen’, 2. het verrichten van 
de heilige handelingen die het leven van Ptah doen opgaan [zie Offer: naam: 
‘Ma’at doen opgaan’ (Eg.); Rite: rituele handeling: ‘Ma’at doen opgaan’ (Eg.)] 

  29 

Eg. termen: ‘Morgen’, (bij)naam van 1. de leeuwgod, 2. Re, 3. overledene [zie 
Inv: Morgen (Eg.) (leeuwgod); Re: ‘Morgen’ (Eg.) (god); Dood en leven: 
afgestorvene: ‘Morgen’ (Eg.)] 

  19 

Eg. termen: ‘Opstaan-zitten’ = 1. leven, 2. spijs-drank [zie Dood en leven: 
leven: ‘opstaan-zitten’ (Eg.); Eten en drinken: ‘opstaan-zitten’ (Eg.); 
Symboliek: opstaan-zitten: (zich) oprichten, staan als symbool van leven en 
verrijzenis] 

  19 

Eg. termen: ‘Paleis van het leven’ 1. dodenrijk, 2. Hoge School [zie Dodenrijk: 
‘Paleis van het leven’ (Eg.); Instelling en organisatie: school: ‘Paleis van het 
leven’ (Hoge School) (Eg.)] 

  26 

Eg. termen: ‘Rietveld(en)’ zie iaru   - 

Eg. termen: ‘Velden der gelukzaligen’ zie iaru   - 

Eg. termen: ‘Zeven wijze bouwmeesters’, groep van scheppergoden en 
goddelijke rechters, later de Zeven Wijzen genoemd [zie Godenstelsel: 
godengroep: 07. heptade: ‘Zeven wijze bouwmeesters’ (later: Zeven Wijzen) 
(Eg.)] 

26 

Eg. termen: achet ‘horizon’ [zie Kosmografie en geografie: horizon: term:  
achet (Eg.)] 

  26 

Eg. termen: afz scheta ‘mystieke kist’, de doodskist van Osiris [zie Kist: 
mystieke of mysteriënkist: term: afz scheta (Eg.)] 

  26 

Eg. termen: Amenti, dodenrijk waar Re de overwinning behaalt [zie Dodenrijk: 
‘Amenti’ (Eg.)] 

  19 

Eg. termen: anch ‘leven’ [zie Dood en leven: leven: term: anch (Eg.); Kunst en 
schrift: voorstelling: anch-teken (Eg.)] 

  23 

Eg. termen: anch ta ‘het leven der aarde’, naam van de slang der aarde, 
voorgesteld als uitgestrekt in een boot. Volgens anderen (bijv. Kitto, 1863) 
betekent anch-ta ‘land van het leven’ [zie Dood en leven: leven der aarde: 
term: anch ta (Eg.); God: ‘Het leven der aarde’ (anch ta) (Eg.) (slang); Anch ta 
(Eg.) (wereldslang)] 

  55 

Eg. termen: Aser-Hapi zie Griekse termen: Σαραπις   - 

Eg. termen: Atum zie Tum   - 

Eg. termen: ba ‘ziel’, individuele, lichamelijke ziel; Van Baaren: die na de 
dood als zielenvogel voortgaat [zie Geest: ziel: term: ba (Eg.); Vogel: 
zielenvogel: ‘Ziel’ (ba) (Eg.)] 

  1  19  28 

Eg. termen: Bastet ‘meesteres van Bubastis’ [zie Ivn: Bastet (Eg.) (godin)]   28 

Eg. termen: ba-taw ‘ziel des broods’, de wezenlijke eigenschap van het 
plantaardige voedsel, nl. de voedende kracht ervan die afkomstig is uit de 
aarde. Ba-taw wordt gepersonifieerd in de zielenvogel boven het graan (Osiris 
zelf) en in de persoon Bata in het sprookje van ‘De twee broeders Anubis en 
Bata’. Vergelijk NW-Sem. termen: matteh lechem ‘staf des broods’ [zie Macht 
en kracht: magische kracht van de vegetatie: term: ba-taw (‘ziel der vegetatie 
(des broods)’) (Eg.); Vogel: zielenvogel: ‘Ziel des broods’ (Ba-taw) (Eg.); Ivn: 
Bata (Eg.) (sprookjesfig.); Ivn: Osiris: ‘Ziel des broods’ (Ba-taw) (Eg.) (god)] 
                                                                                                           [Batau] 
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Eg. termen: chet-n-anch ‘levenshout (-staf, -boom)’, term voor het plantaardig 
offervoedsel aan doden en goden, en dus ook een verwijzing naar levenshout, -
staf en -boom [zie Eten en drinken: voedsel, offer-: plantaardig -: term: chet-
n-anch (Eg.); Vegetatie: hout, levens-: term: chet-n-anch (Eg.); Staf: scepter: 

  55 
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‘levenshout’: term: chet-n-anch (Eg.); Boom: levensboom: term: chet-n-anch 
(Eg.)] 

Eg. termen: dj anch ‘aan wie leven gegeven is’, bijschrift bij de cartouche met 
de naam van de koning [zie Dood en leven: levend wezen: term: dj anch (Eg.)] 

  26 

Eg. termen: djed-zuil, een symbool van verrijzenis [zie Bouwwerk: zuil: djed-
zuil (Eg.); Symboliek: djed-zuil als synbool van verrijzenis (Eg.)] 

  23 

Eg. termen: dua ‘verheerlijking’, m.n. gebruikt in een term voor een van de 
delen van het dodenrijk [zie Heerschappij: eer: term: dua (nom. act.) (Eg.); 
Dodenrijk: ‘Huis der verheerlijking (herkennu of dua) van Re in het dodenrijk’  
(Eg.)] 

  19 

Eg. termen: Duat, dodenrijk; Boven-Duat is de nachtelijke sterrenhemel, 
Beneden-Duat de onderwereld. Duat is ook de plaats van verrijzenis; zie per 
duat [zie Dodenrijk: ‘Duat’ (Eg.)] 

  26 

Eg. termen: ealu-velden zie iaru   - 

Eg. termen: earu-velden zie iaru   - 

Eg. termen: Edfu ‘(doods)kist’, tevens de naam van de stad van Horus; ze 
wordt daarom wel genoemd ‘de kist van de kistgod’, d.i. Sokaris [zie Ivn: 
Behedet (Eg.) (topogr./archeol. site, tussen Esna en Aswan, gvm. Aswan = 
Asswan); Kist: doodskist: term: edfu (Eg.)] 

  26 

Eg. termen: fdt štǝt ‘mysteriënkist’, m.n. de ‘levenskist’ van Osiris, d.i. zijn 
doodskist, waarin het van aarde geboetseerde beeld van de god lag, waaruit 
weer planten groeiden [zie Kist: mystieke of mysteriënkist: term: fdt štǝt 
(Eg.)]                                                                                 [fdt stet, fdt shtet] 

  55 

Eg. termen: ha-t itj ‘het paleis van de vorst’, d.i. het graf van Osiris [zie Graf: 
1. loc.: Memphis (‘Ha-t itj’ (‘paleis van de vorst’)), ~ van Ptah-Osiris-Sokaris te 
(Eg.); Paleis: term: ha-t itj (‘het paleis van de vorst’) (godengraf) (Eg.)] 
                                                                                                           [hatitj] 

  26 

Eg. termen: Hat-hor ‘huis van Horus’, 1. moeder van Horus, 2. pl.: groep van 
zeven godinnen van de kosmische harmonie [zie Ivn: Hathor (Eg.) (godin en 
hemelkoe); Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: ‘Hathors’ (Eg.); 
God: ‘Huis van Horus’ (Hathor) (Ind.)] 

  1  26 

Eg. termen: Heka ‘toverkracht, magisch woord’, een naam van de sfinx, 

meestal Ḥw geheten [zie Ivn: Heka (Eg.) (god en sfinx); Macht en kracht: 
magische kracht: term: heka (Eg.); Taal: bevel: term: heka (Eg.)] 

  19 

Eg. termen: herkennu ‘verheerlijking, heerlijkheid, glorie, δοξα’, m.n. 
gebruikt in een term voor een van de delen van het dodenrijk [zie 
Heerschappij: eer: term: herkennu (Eg.); Dodenrijk: ‘Huis der verheerlijking 
(herkennu of dua) van Re in het dodenrijk’  (Eg.)] 

  19 

Eg. termen: hesep 1.‘de bebouwde aarde’, 2. ‘vruchtbaar land’, d.i. de 
aardhoogte waar het sed-feest ter ere van Osiris gevierd werd; tevens de naam 
van de kist van Osiris waarin zijn aardbeeld lag [zie Aardhoogte: term: hesep 
(‘bebouwde aarde’) (Eg.); Kist: Osiris, ~ van: term: hesep (‘bebouwde aarde’) 
(Eg.); Kosmografie en geografie: gebied: akker: term: hesep (Eg.)] 

  23 

Eg. termen: hetep-velden, een paradijs met vruchtbare gronden [zie Paradijs: 
‘Hetep-velden’ (Eg.)] 

  21 

Eg. termen: Ḥw 1. ‘levensmiddelen’, 2. ‘het goddelijk bevel’, ‘het 

machtswoord van God’, d.i. het scheppende woord. Ḥw is tevens de naam van 
de sfinx [zie Ivn: Hu (Eg.) (sfinx); Eten en drinken: voedsel: term: ḥw (Eg.); 

Taal: bevel: term: ḥw (Eg.); Symboliek: sfinx [nl. Ḥw] als symbool van het 
hoogste inzicht] 

  19  29  55 
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Eg. termen: Ḥwt = Ha-t ‘paleis’, m.n. ter aanduiding van een graf van een god 
[zie Paleis: term: ha-t (tevens godengraf) (Eg.); Graf: 2. pers./obj.: 
godengraf: term: ‘Ha-t’ of ‘Ha-t-ka’ (’paleis (van de ka)’) (Eg.)]               [hat] 

  26 

Eg. termen: Ḥwt-kꜣ = Ha-t-ka ‘paleis van de ka’, d.i. het graf (van een god) 
[zie Graf: 2. pers./obj.: godengraf: term: ‘Ha-t’ of ‘Ha-t-ka’ (’paleis (van de 
ka)’) (Eg.); Paleis: term: ha-t-ka (‘paleis van de ka’) (godengraf) (Eg.)]  hatka] 

  26 

Eg. termen: Ḥwt-kꜣ-Ptḥ = Ha-t-ka-Ptah ‘Paleis van de ka van Ptah’, d.i. 1. het 

graf van Ptah, 2. een naam van Memphis [zie Paleis: term: ha-t-ka-Ptah 
(‘paleis van de ka van Ptah’) (godengraf) (Eg.); Graf: 1. loc.: Memphis (‘Ha-t-
ka-Ptah’ (‘paleis van de ka van Ptah’)), ~ van Ptah-Osiris-Sokaris te (Eg.); Ivn: 
Memphis: ‘Het paleis van de ka van Ptah’ (Ha-t-ka-Ptah) (Eg.) (topogr., tZv 
Caïro, gvm. Gizeh = Al Jizah)]                                                        [Hatkaptah] 

  26 

Eg. termen: Ḥwt-kꜣ-zkr = Ha-t-ka-Sokar ‘(het) paleis van de ka van Sokaris’, 

d.i. het graf van de godheid in Memphis en Memphis zelf’. Kristensen verwijst 
naar H.K. Brugsch, ‘Dictionnaire géografique de l’ancinne Égypte’, Leipzig 
1877-81, p. 759, waar Memphis omschreven is als Ḫa-ka-Sokar, la maison du 

culte de Sokar, door mij weergegeven als Ḥwt-kꜣ-zkr [zie Graf: 2. pers./obj.: 

Ptah-Osiris-Sokaris te Memphis, ~ van: ‘Ha-t-ka-Ptah’ (‘paleis van de ka van 
Ptah’) (Eg.); Ivn: Memphis: ‘Het paleis van de ka van Sokaris’ (Eg.) (topogr., 
tZv Caïro, gvm. Gizeh = Al Jizah)]                                                 [hatkasokar] 

  26 

Eg. termen: iachut 1. ‘dodenrijk, nachtelijke verblijfplaats der zon’, 2. ‘plaats 
van het licht (waar het licht ontstaat)’, 3. ‘horizon (oostelijke en westelijke)’ 
[zie Dodenrijk: loc.: onderwereld: term: iachut (Eg.); Kosmografie en 
geografie: plaats van het licht: term: iachut (Eg.); Kosmografie en geografie: 
horizon: term: iachut (Eg.)] 

  19 

Eg. termen: iaru 1. ‘papyrusriet’, 2. de iaru-velden zijn het paradijs [zie 
Vegetatie: riet, papyrus-: term: iaru- (Eg.); Paradijs: ‘Iaru-velden’ (ealu-, 
earu- of Rietveld(en) of Velden der gelukzaligen) (Eg.)] 

  23  26 

Eg. termen: itert ‘uit riet gevlochten huisje uit Boven-Egypte’ [zie Loofhut: 
hut van Boven-Egypte: term: itert (Eg.)] 

  23 

Eg. termen: jnb ‘(de) muur’ als naam voor 1. de stad Memphis (wegens de 
‘witte (= Zuid-Egyptische) muur’ van de burcht), 2. de burcht van Memphis 
(wegens de ‘witte (= Zuid-Egyptische) muur’ eromheen), 3. het graf van Ptah-
Osiris- Sokaris (dat in de burcht gesitueerd werd), 4. de tempel van Sebek (die 
een voorhof met een muur had), 5. de heilige, vrijstaande, rechte muur ten 
dienste van de cultus, 6. het dodenrijk (wegens de mythische of kosmische 
muur eromheen), 7. als hiëroglief duidt de muur eveneens het dodenrijk aan  
[zie Ivn: Memphis: ‘De (witte) muur’ (Eg.) (topogr., tZv Caïro, gvm. Gizeh = Al 

Jizah); Bouwwerk: burcht: ‘jnb-ḥḏ’ (Eg.) (burcht van Memphis, tZv Caïro, gvm. 

Gizeh = Al Jizah); Graf: Ptah-Osiris-Sokaris te Memphis, ~ van: ‘de (witte) 
muur’ (Eg.); Heiligdom: tempel van Sebek (de Muur) te Memphis (Eg.); 
Bouwwerk: afscheiding: muur, cultus-; Dodenrijk: ‘De muur’ (Eg.) + (Gr.); Eg. 
hiëroglief: muur als determinatief bij sebecht ‘poort’, nl. van het dodenrijk] 

  26 

Eg. termen: kꜣ = ka ‘zelf, persoon’ (geestelijk levensprincipe), voorgesteld als 
dubbelganger [zie Geest: zelf: term: ka (Eg.)] 

  1  21  26  28 

Eg. termen: Ma’at 1. ‘waarheid’, 2. ‘juistheid’, 3. ‘orde, regelmaat, vaste 
levensorde’, 4. ‘recht’, 5. de godin die de genoemde zaken belichaamt [zie 
Wet en orde: orde: waarheid: term: ma’at (Eg.); Wet en orde: orde: juistheid: 
term: ma’at (Eg.); Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: Ma’at 
(Eg.); Wet en orde: recht: term: ma’at (Eg.); Ivn: Ma’at (Eg.) (godin)] 
                                                                                                   [Maat, Maät] 
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Eg. termen: mdw 1. ‘woord’, 2. de medegedeelde werkelijkheid zelf in haar 
ideële gedaante, 3. ‘plant(aardig levensmiddel)’, 4. ‘staf’ of ‘scepter’, vgl. 
hebr. matteh [zie Taal: woord: term: mdw (Eg.); Verschijning: ideële 
gedaante: term: mdw (Eg.); Eten en drinken: plant als levensmiddel: term: 
mdw (Eg.); Staf: scepter: term: mdw (Eg.)]                                           [medu]      

  55 

Eg. termen: mǝ’tj ‘dubbele orde’, i.e. de dubbele levensorde (der aarde), nl. 
dood en leven. Symboliek: de ‘dubbele aarde’ (Noord en Zuid) en de twee 
šnwt-stenen [zie Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): dubbele 
levensorde: term: mǝ’tj (Eg.)] 

  55 

Eg. termen: Men-nefer ’goede rustplaats/haven’ (vgl. ορμος αγαθων en 
ταφος Οσιριδος), d.i. het graf, nl. van Ptah-Sokaris-Osiris en de Egyptische 
naam van de burcht, de stad en de piramide Memphis. Etym.: < mn ‘rusten’ of 
mnj 1. ‘landen’, 2. ‘sterven’ [zie Ivn: Memphis = Men-nefer (Eg.) (topogr., tZv 
Caïro, gvm. Gizeh = Al Jizah); Graf: 1. loc.: Memphis (‘Men-nefer’ (‘goede 
rustplaats’)), ~ van Ptah-Osiris-Sokaris te (Eg.); Bouwwerk: haven: term: men-
nefer (‘goede haven’) (Eg.); Werkzaamheid: rusten: term: mn (Eg.); Reis: 
komst: landen: term: mnj (Eg.); Dood en leven: dood: term: mnj (Eg.)] 
                                                                                                      [Mennefer] 
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Eg. termen: Mesen, heiligdom van Horus in Edfu [zie Heiligdom: tempel van 
Horus (Mesen) te Edfu (Eg.)] 

  26 

Eg. termen: mḫꜣt- tꜣ.wj = Mekhat-tawy ‘(de) weegschaal der twee landen’ als 
naam van Memphis [zie Ivn: Memphis: “De weegschaal der twee landen” (Eg.) 
(topogr., tZv Caïro, gvm. Gizeh = Al Jizah)] 

  26 

Eg. termen: mn zie Men-nefer   26 

Eg. termen: mnj zie Men-nefer   26 

Eg. termen: nb anch eig. ‘levenskist’, d.w.z. lijkkist, want uit de dood verrijst 
het leven. Daarom wordt de mdw (staf) erin gelegd [zie Kist: doodskist: term: 
‘nb anch’ (‘levenskist’) (Eg.)] 

  55 

Eg. termen: nesut ta hetep ‘koningsoffer’, dat gegeven wordt aan de 
afgestorvene, die in de plaats treedt van Osiris [zie Offer: ~ aan de doden: 
loofhuttenoffer: term: ‘nesut ta hetep’ (‘koningsoffer’) (Eg.)] 
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Eg. termen: ˁnḫ-tꜣ.wj = Ankh-Tawy ‘(het) leven der twee landen’ als naam van 
Memphis [zie Ivn: Memphis: ‘Het leven der twee landen’ ((Eg.) (topogr., tZv 
Caïro, gvm. Gizeh = Al Jizah)] 
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Eg. termen: Nun, naam voor de chaoswateren [zie Wateren: oerwateren: ‘Nun’ 
(Eg.)] 

  8 

Eg. termen: par’o  ‘het Grote Huis’, de Egyptische term voor de koning. Zie 
ook 1. Heiligdom: deel: allerheiligste: ‘Het grote huis’ (Eg.), 2. Loofhut: ‘Het 
grote huis’ (Eg.) [zie Heerser: koning: farao: term: par’o (Eg.); Bouwwerk: 
huis:: term: par’o (‘het grote huis’) (de term voor de koning) (Eg.)]        [paro] 

  1 

Eg. termen: per duat ‘de plaats waar de koning verrijst’ [zie Kosmografie en 
geografie: plaats van dood, verrijzenis en schepping: term: per duat (‘plaats 
van verrijzenis van de koning’) (Eg.)] 

  26 

Eg. termen: pr shmśwt ‘huis der dienstbaarheid’, d.i. het dodenrijk als plaats 
van verrijzenis waar Horus en Anubis werkzaam zijn, en is identiek aan het het 
‘huis des levens’, de tempel van M3fd-t, de overwinnaar van Apap, de vijand 
van Re; deze identiteit blijkt uit het determinatief shmś [zie Dodenrijk: ‘Pr 
shmśwt’ (‘Huis der dienstbaarheid’) (Eg.); Bouwwerk: huis: term: pr shmśwt 
(‘huis der dienstbaarheid’) (dodenrijk) (Eg.)]                                  [pr shmswt] 

  54 

Eg. termen: rehui ‘godenpaar’, zoals Horus en Seth [zie Godenstelsel: 
godengroep: 02. dyade: term: rehui (Eg.)] 
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Eg. termen: renp-t ‘het zich vernieuwende (of: verjongende)’, nl. het 
(sacrale) jaar, waarvan zelfvernieuwing het kenmerk is. De desbetreffende 
hiëroglief is dan ook een stengel die in een knop eindigt [zie Tijd: periode, 
cultus-: duur: één jaar: term: renp-t (Eg.); Verrijzenis en wedergeboorte: 
(zelf)vernieuwing: term: renp-t (nom. agentis) (Eg.)] 

  26 

Eg. termen: rpꜥt-nṯrw ‘vorst der goden’, een naam van Geb, de aardgod [zie 

Ivn: Geb: ‘Rpꜥt-nṯrw’ (‘Vorst der goden’) (Eg.) (god); God: ‘Vorst der goden’ 

(rpꜥt-nṯrw) (Eg.); God: koning der goden: term: rpꜥt-nṯrw (Eg.)]          [rptntrw] 

  55 

Eg. termen: sebecht ‘poort’, m.n. van het dodenrijk. De muur dient als 
determinatief [zie Poort: dodenrijk, ~ van het: term: sebecht (Eg.)] 

  26 

Eg. termen: sed-offer, een offer, verricht door de farao aan zijn overleden 
vader, Osiris (of Ptah of Min), bij de troonsbeklimming. Het offer bestond uit 
de opbrengst van de oogst uit heel Egypte en was de belangrijkste handeling in 
de loofhut tijdens het Sed-feest [zie Offer: ~ aan de doden: loofhuttenoffer: 
Sed-offer (Eg.); Offer: naam: ‘Sed-offer’ (Eg.); Feest: loofhuttenfeest: Sed-
feest (Eg.)] 

  23 

Eg. termen: sehet ‘vruchtbaarheid’, die de koning verleent tijdens het Sed-
feest [zie Welzijn en ziekte: vruchtbaarheid: term: sehet (Eg.)] 

  23 

Eg. termen: Sekhmet ‘de machtige’, de leeuwin-godin en de gemalin van Ptah, 
een aspect van de koegodin Hathor, nl. het principe van de dood, de 
destructieve zon, met een onlesbare dorst naar bloed [zie Ivn: Sekhmet (Eg.) 
(godin); God: ‘Machtige’ (Sekhmet) (Eg.); Macht en kracht: macht: term: 
sekhmet (Eg.)] 

  1 

Eg. termen: serech ‘kroningstroon’. Graf en sarkofaag worden eveneens gezien 
als troon [zie Troon: koningstroon: term: serech (Eg.)] 

  23 

Eg. termen: sh ‘prieel’, een tuinhuis of loofhut [zie Loofhut: tuinhuis: term:  
sh (Eg.)] 

  23 

Eg. termen: sh minu ‘herdershut’, die als loofhut in de moerasdelta dienst 
deed en op een hoger gelegen stuk grond stond [zie Loofhut: herdershut: term: 
sh minu (Eg.)] 

  23 

Eg. termen: shemśw Hr ‘dienaren van Horus’. Ze worden beschouwd als 
heroën, aanhangers van Horus (maar geen koningen), die na hun dood in de 
mythische wereld Horus terzijde staan in zijn strijd tegen Seth om de dood van 
Osiris te wreken en hem te doen herleven. Ze heten ook νεκυες οί ήμιθεοι (zie 
aldaar) [zie Beroep en functie: dienaar, gods-: ‘dienaar van Horus’: term: 
shemśw Hr (pl.) (Eg.) = νεκυες οί ήμιθεοι (pl.) (Gr.)]                      [shemsw Hr] 
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Eg. termen: shen ‘de kringloop der zon gedurende een etmaal’ [zie Kringloop: 
hemel: zon, ~ der: term: shen (Eg.); Eg. hiëroglief: ovale ring als ~ voor ‘de 
kringloop der zon gedurende een etmaal’ (shen); Symboliek: lus met 
samengebonden einden (shen (Eg.)) als symbool van de periodieke vernieuwing 
van het onvergankelijk leven] 

  26 

Eg. termen: shmś ‘volgen’, 1. m.n. gezegd van de volgelingen van Sokaris, die 
hem volgen (naar zijn graf) in de strijd om zijn wederopstanding. 2. een 
determinatief dat verband houdt met de betekenis ‘dienstbaarheid’; zie Eg. 
termen: ‘Huis des levens’ [zie Reis: volgen: term: shmś (Eg.)]                 [shms] 
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Eg. termen: shmśw ‘gevolg, volgelingen’, m.n. van Horus, dezelfde als de 
‘dienaren van Horus’ (shemśw Hr), die hem bijstaan in de strijd tegen Seth en 
voor hem de overwinning behalen [zie Sociologie: gemeenschap van het 
gevolg: term: shmśw (Eg.); Beroep en functie: dienaar, gods-: dienaar van 
Horus: term: shemśw Hr (pl.) (Eg.) = νεκυες οί ήμιθεοι (pl.) (Gr.)]        [shmsw] 

  54 

Eg. termen: shn ‘wat telkens terugkeert, herhaling’ [zie Eg. hiëroglief: omega-
vormige lus met samengebonden einden als ~ voor ‘wat telkens terugkeert’ 
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(shn); Twee: dualiteit: term: shn (Eg.); Verrijzenis en wedergeboorte: 
wedergeboorte: term: shn (Eg.)] 

Eg. termen: Sia ‘wijsheid’, de magische kracht van de wijsheid, die samen met 

Ḥw of Heka voor het leven van Re in het dodenrijk zorgt [zie Filosofie: kennis: 
wijsheid: term: sia (Eg.)] 

  19 

Eg. termen: snw-t, nl. de twee opgerichte stenen of dito tekens, die dood en 
leven aanduiden [zie Steen: heilige opgerichte ~: ‘snw-t’-stenen (Eg.); 
Symboliek: stenen [de twee snw-t-] als symbool en teken van dood en leven] 
                                                                                                             [snwt] 

  21 

Eg. termen: s-t 1. ‘zetel, troon’, 2. ‘woning’. Vlgs Sethe wordt de troon van Re 
als woning gezien [zie Kosmografie en geografie: plaats, woon-: term: s-t 
(Eg.); Troon: godentroon: term: s-t (Eg.)]                                                   [st] 

  26 

Eg. termen: tentat ‘kiosk’ of ‘baldakijn’, de hut der troonsbeklimming, een 
vorm van de loofhut [zie Loofhut: kiosk of baldakijn: term: tentat (Eg.)] 

  23 

Eg. termen: tke 1. ‘vlam’, 2. ‘fakkel’, een hiëroglief die vóór een slang die uit 
een bekken (de oerwateren) oprijst, staat en die het licht verbeeldt dat 
tijdens de schepping verrijst [zie Vuur: term: tke (Eg.); Vuur: fakkel: term: tke 
(Eg.)] 

  55 

Eg. termen: tm ‘totaliteit’: 
1. als soortnaam: 
Eg. tm (Hebr. tōm (zie aldaar)) ‘het geheel, het volledige’. Het woord komt 
bijv. voor in de uitdrukking voor de vergadering van alle goden, waarvan Tum 
het hoofd is: ‘de verzamelde (tm-t) dubbele godenkring’  [zie Totaliteit: 
compleetheid: term: tm (Eg.)]; Instelling en organisatie: vergadering der 
goden: ‘de verzamelde (tm-t) dubbele godenkring’ (Eg.); 
2. als eigennaam: 
Tum of Atum ‘het organisch geheel’, de gesloten eenheid die op zichzelf 
bestaat [zie Totaliteit: organisch, zichzelf vernieuwend geheel: tm (Eg.); Ivn: 
Atum (Eg.) (god)]; 
3. als uitdrukking van gezondheid: 
’heel, gezond’ [zie Welzijn en ziekte: gezondheid: term: tm (Eg.)] 

  26 

Eg. termen: tum zie tm   - 

Eg. termen: Up-uat, de ‘opener van de weg’ [zie Ivn: Upuaut (Eg.) (god); God: 
‘Opener van de weg’ (Up-uat) (Eg.); Beroep en functie: opener van de weg: 
term: up-uat (Eg.)]                                                         [Upwaut, Wepwawet] 

  1 

Eg. termen: wad ‘groen, fris zijn; gedijen’ [zie Dood en leven: groei: term: 
wad (Eg.); Eg. hiëroglief: papyrusplant  als ~ voor ‘groen, fris zijn; gedijen’ 
(wad)] 

  23 

Eg. termen: wd mdw ‘het bevel’, een naam voor de hoofden van Osiris, 
Chepera, Re en Tum enz., d.w.z. het bevel van Osiris enz. [zie Taal: bevel: 
term: wd mdw (Eg.); Hoofd: ‘Wd mdw’ (naam voor de hoofden van div. Eg. 
goden) (Eg.)] 

  19 

Eg. termen: whm 1. ‘herhaling’ (van een gedachte of woord), 2. ‘heraut’ 
(degene die de gedachte of het woord herhaalt) [zie Twee: dualiteit: term: 
whm (Eg.); God: intermediair: middelaar: term: whm (Eg.); Taal: woord: term: 
‘whm’ (herhaling nl. van de gedachte) (Eg.)] 

  55 

Eg. termen: Wḥm n Ptḥ ’de herhaling (of: herhaler) van Ptah’, d.w.z. ‘de 

berichtgever, de heraut van Ptah’ (Erman) [zie Ivn: Apis: ‘Wḥm n ptḥ’ (‘Heraut 

van Ptah’) (Eg.) (stiergod); God: ‘Heraut van Ptah’ (Wḥm n Ptḥ) (Eg.); God: 

intermediair: middelaar: term: Wḥm n Ptḥ (‘heraut van Ptah’) (Eg.)]  

                                                                                                   [Whm n Pth] 

  29 
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Eg. termen: zebet ‘(doods)kist’, vgl. hebr. tēbâ, verwant aan de naam van de 
Griekse stad Thebe, die volgens Hesychios ‘kist’ (κιβωτιον) betekende [zie 
Kist: doodskist: term: zebet (Eg.); Ivn: Thebe (1): ‘Kibotion’ (κιβωτιον (‘kist’)) 
(Gr.) (topogr./archeol. site, tZWv Chalkis en tNWv Athene, Centraal-
Griekenland)] 

  26 

GERM. TERMEN     - 

Germ. termen: acræ acræ ærnem (oe.) zie Erce, Erce, Erce (oe.)   - 

Germ. termen: Adamsdanz (d.) zie Steindanz (d.)   - 

Germ. termen: adem: atum (ohd.), æðm (oe.) ‘adem’, verwant met gr. ατμος 
‘stoom, damp’ en skt. atman ‘wind’, ‘adem’ [zie Adem: term: atum, æðm 
(Germ.)]                                                                                  [aedm, aedhm] 

  10 

Germ. termen: ademziel (nl.), een dodengeest met weinig lichamelijkheid of 
massa [zie Geest: ziel: dodengeest: ademziel] 

  39 

Germ. termen: æði en óþoli (on.) ‘woede, gebrek aan zelfbeheersing, 
ongeremdheid’, een karaktertrekken die, samen met ergi, door de þurs zou 
worden veroorzaakt [zie Karakter en gedrag: toorn: term: æði (Germ.); 
Karakter en gedrag: ongeremdheid: term: óþoli (Germ.)]   [aedhi, aedi, otholi] 

  39 

Germ. termen: Ægidyrr (on.) zie Eider (d.)   - 

Germ. termen: Ægir (on.), Betekenis: verwant aan *ahwa ‘water’; Functie: 
naam van een zeereus, identiek aan Hlér [zie Ivn: Ægir (Germ.) (god/reus)] 
                                                                                                            [Aegir] 

  39 

Germ. termen: Ægis eldr (on.) ‘Ægirs vuur’, kenning voor ‘goud’ [zie Vuur: 
term: eldr, Ægis (‘Ægirs vuur’) (kenning voor ‘goud’) (Germ.); Aardmaterie: 
goud: term: ‘Ægis eldr’ (‘Ægirs vuur’) (kenning) (Germ.); Symboliek: 
beeldspraak: kenning: ‘Ægis eldr’ (Germ.)]                                     [Aegis eldr] 

  39 

Germ. termen: ægishjálmr < œgishjálmr (on.) 1. ‘schrikhelm’, die men 
spreekwoordelijk draagt wanneer men angst aanjaagt, 2. > ægishjálmur 
(nijsl.), een swastika-symbool, ontstaan uit het Chr. kruisteken en een variant 
van het þórshöfuð (zie aldaar) [zie Kleding: hoofddeksel: helm: term: 
ægishjálmr (‘schrikhelm’) (Germ.); Zon: zonnewiel: swastika: term: 
ægishjálmur (Germ.)]                                              [aegishjalmr, oegishjalmr] 

  39  40  46 

Germ. termen: ælf (oe.) (pl. ielfe, ylfe) ‘elf’ [zie Geest: elf: term: ælf (pl. 
ielfe, ylfe) (Germ.)]                                                                                [aelf] 

  40 

Germ. termen: ængin skal … a lundi ællr stenæ troæ (mzw.) ‘niemand zal 
wouden of stenen vereren’, verbod uit het wetboek van Uppland [zie Ethiek: 
verbod op het vereren van wouden of stenen: frase: ‘ængin skal … a lundi ællr 
stenæ troæ’ (Germ.)]                        [aengin skal … a lundi aellr stenae troae] 

  41 

Germ. termen: æra (eira) (on.) zie Latijnse termen: inscriptie: Alaisiagae   - 

Germ. termen: æs (on.) ‘gaatje’, wat Polomé verbindt met Ase [zie 
Kosmografie en geografie: ruimte: gat: term: æs (Germ.)]                        [aes] 

  44 

Germ. termen: ætt (on.) 1. ‘geslacht’, 2. een van de drie groepen van acht 

runen [zie Familierelaties: geslacht: term: ætt (Germ.); Kunst en schrift: 

schrift, runen-: runeteken: groep: ‘ætt’ (Germ.)]                                    [aett] 

  40  44 

Germ. termen: ætt: Týs ætt (on.) ‘het derde achttal (der runen)’, aangezien 

de derde rune Týr heet [zie Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: 

groep: ‘ætt, Týs-’ (Germ.)]                                                      [aett: Tys aett] 

  44 

Germ. termen: ættargipt (on.), erfelijke, door de sibbe bepaalde gave [zie 
Bezit en roof: gave, erfelijke: term: ættargipt (Germ.)]                 [aettargipt] 

  39 

Germ. termen: ættarspillir (on.) ‘veroorzaker van schande voor de familie’, 
‘schandvlek’, zoals degene die zich bekeert tot een ander geloof dan dat 
beleden door de familie. Vergelijk frændaskömm [zie Beroep en functie: 
schandvlek: term: ættarspillir (Germ.)]                                       [aettarspillir] 

  51 
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Germ. termen: ætternisstapi (on.), ättestupa (zw.), ‘familierots’, de rots of 
dodenberg m.n. in Götland vanwaaraf oude mensen sprongen of geworpen 
werden (grijsaarddoding) [zie Aardhoogte: berg, doden-: term: ætternisstapi 
(‘familierots’) (Germ.); Aardhoogte: berg, doden-: term: ättestupa 
(‘familierots’) (Germ.)]                                            [aetternisstapi, attestupa] 

  39  50 

Germ. termen: ættleiðing (on.) ‘binnenleiding in de familie’ [zie Rite: 
overgangsrite: opnemingsrite: adoptie(rite): term: ættleiðing (‘binnenleiding 
in de familie’) (Germ.); Rite: overgangsrite: opnemingsrite: adoptie(rite): 
term: ættleiðing: in-de-schoen-stappen (Germ.)]                          [aettleiding] 

  39 

Germ. termen: æw (oe.) zie ēwart (ohd.)   - 

Germ. termen: æweweard (oe.) zie ēwart (ohd.)   - 

Germ. termen: afgod (nl.) zie guþa-: afgod (nl.)   - 

Germ. termen: afguþs (got.) zie guþa-: afgod (nl)   - 

Germ. termen: afhús (on.) ‘zijruimte’, een afgescheiden ruimte van de hof, 
waarin zich de hörgr of de godenbeelden bevinden [zie Heiligdom: deel: 
cultusvertrek: term: afhús (Germ.)]                                                      [afhus] 

  42 

Germ. termen: afla * (germ.): afl (on.), afol (oe.) ‘kracht, sterkte’; vgl. 
Latijnse termen: inscriptie: Afliae [zie Macht en kracht: kracht: term: afl, afol 
(Germ.)] 

  49 

Germ. termen: aggwus (got.) ‘nauw, eng’, waarmee Much verband legt met de 
betekenis van de Germaanse god Ingwaz, dus ‘de nauw verwanten’ [zie 
Familierelaties: verwant: term: aggwus (‘nauw’ verwant) (Germ.); 
Kosmografie en geografie: ruimte: engte: term: aggwus (adj.) (Germ.)] 

  47 

Germ. termen: Ahn (d.) zie eininchilī  (ohd.)   - 

Germ. termen: ahs (got.) ‘aar’; vgl. Latijnse termen: inscriptie: Axsinginehae 
[zie Vegetatie: korenaar: term: ahs (Germ.)] 
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Germ. termen: ahwa* (germ.) ‘water’, waaraan o.a. de naam van de 
Germaanse god Ægir verwant is [zie Water: term: ahwa* (Germ.)] 
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Germ. termen: Ainarich (ohd.) zie Eiríkr (on.)   - 

Germ. termen: Aio (lang.) ‘rand, hoek’ (d. die Ecke), var. Agio, tweelingbroer 
van Ibor. Bij Saxo heet hij Aggo. Ze waren leiders van een deel van de 
Langobarden, dat ze naar nieuw land brachten [zie Ivn: Aio: Aggo (Germ.) 
(broer van Ibor-Ebor of Ebbo)] 
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Germ. termen: aistan (got.) ‘vereren’. Een nevenvorm naast *aist is *ist, dat 
het eerste lid van een god *Istraz (‘de geweldige vereerde’), een bijnaam van 
Wodan zou kunnen zijn [zie Ivn: Wodan: ‘Istraz*’ (Germ.) (god); Cultus: term: 
aistan (Germ.)] 
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Germ. termen: aiwa (germ.) ‘wet’. Misschien als suffix gebruikt in lat. –
aeones. Vgl. Germ. termen: Ingaevonen [zie Wet en orde: wet: term: aiwa 
(Germ.)] 
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Germ. termen: aizjan (germ.) zie Latijnse termen: inscriptie: Alaisiagae   - 

Germ. termen: akr (on.) ‘akker’ of ‘heilige akker’, indien verbonden met een 
openbare godencultus en als tweede lid van een plaatsnaam [zie Kosmografie 
en geografie: gebied: akker: term: akr (Germ.)] 

  39  41  46  47 

Germ. termen: akr: Freysakr (on.), een heilige akker, aan Freyr gewijd, zoals 
de akker Vitazgjafi (Glúm.) of de Frøisin in Zuid-Møre [zie Kosmografie en 
geografie: gebied: akker: term: akr: Freysakr (Germ.); Kosmografie en 
geografie: gebied: akker: term: akr: Freysakr: ‘Vitazgjafi’ (Germ.); Ivn: 
Frøysin (1) = Frøisin = mod. Frøise (No.) (huisloc., Stranda kommune, Møre og 
Romsdal)] 
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Germ. termen: ala- (germ.) ‘al, geheel’, zoals in de namen van 
godinnengroepen als Alabagiae en Alaferhuiae [zie Totaliteit: compleetheid: 
term: ala (Germ.)] 

  49 

Germ. termen: Alagaƀjōz (got.) zie gabei: Alagaƀjōz (got.)   - 

Germ. termen: alah (ohd., os.) zie alh- (germ.)   - 

Germ. termen: albriniam (lat.-germ.) zie Albruna (germ.)   - 

Germ. termen: Albruna (germ.), tovenares in Zuid-Germanië, wier naam 
voorkomt in de Germania van Tacitus. De betekenis ervan verwijst naar haar 
bijzondere kennis. De naam is misschien ook te lezen als Auriniam of 
Albriniam. De namen zijn gelatiniseerde vormen van een Germaans of Keltisch 
origineel [zie Ivn: Albruna (Germ.) (tovenares)] 

  40 

Germ. termen: alda gautr (on.) zie Gautr: alda gautr (on.)   - 

Germ. termen: aldargilagu (os.) zie noodlot (nl.)   - 

Germ. termen: álfablót (on.) ‘alfenoffer’, het algemene najaarsoffer aan de 
alfen [zie Offer: ~ aan de alfen: term: álfablót (Germ.)]                    [alfablot] 

  39 

Germ. termen: Alfaðir (on.) zie Alföðr (on.)   - 

Germ. termen: Álfheimr (on.) zie álfr (on.)   - 

Germ. termen: Alföðr of Alfaðir (on.) ’Alvader’, bijnaam van Odin nl. als 
vader van alle goden, waarbij de term Alföðr aanmerkelijk ouder is [zie Ivn: 
Wodan: Odin: ‘Alföðr’ = ‘Alfaðir’ (Germ.) (god); God: ‘Vader der goden’ 
(Alföðr = Alfaðir) (Germ.); Familierelaties: vader: term: föðr, Al- = faðir, Al- 
(‘Alvader’) (god) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Alföðr of Alfaðir’ 

(Germ.)]                                                                      [Alfǫðr, Alfodr, Alfadir] 

  45 

Germ. termen: álfr (on.) (pl. álfar) ‘elf’, etym. verwant met d. alp en skt. 

ṛbhu, dodengeest en/of vruchtbaarheidsgeest. De alfen zijn verwant met de 

Wanen, getuige de frase ása ok álfa (gen. pl.) in Ls., d.w.z. de Asen en de 
Wanen; en de woning van Freyr heet Álfheimr [zie Geest: elf: term: álfr (pl. 
álfar) (alf)  (Germ.); Mythische woning: naam: ‘Álfheimr’, de ~ van Freyr (en 
de lichtalfen) (Germ.); Kosmografie en geografie: universum: term: heimr, 
Álf- (‘rijk der alfen’) (naam voor het rijk van Freyr en de lichtelfen) (Germ.)] 
                                                                                                              [alfr] 

  39  47 

Germ. termen: álfr: at ganga álfrek (on.) ‘z’n behoefte doen’; álfrek ‘wat de 
álfr verdrijft’, ‘alfenschrik’: uitwerpselen schrikken de álfar, omdat ze heilig 
zijn, af [zie Lichaam: uitwerpselen: term: álfrek (Germ.)]  
                                                                                      [alfr, at ganga alfrek] 

  39 

Germ. termen: álfr: brynjálfr (on.) ‘pantserhemdalf’, de naam van Hálfdan 
hvítbeinn van Skíringssalr die na zijn dood als alf vereerd werd [zie Hálfdan 
hvítbeinn van Skíringssalr: ‘Brynjálfr’ (Germ.) (mens-geest); Geest: elf: term: 
álfr, brynj- (‘pantserhemdalf’) (naam van Hálfdan hvítbeinn) (Germ.)] 
                                                                                               [alfr, brynjalfr] 

  39 

Germ. termen: álfr: døkkálfr (on.) ‘donkere alf’ of svartálfr ‘zwarte alf’. De 
donkere of zwarte alfen of dwergen wonen vlgs Snorri in de aarde in 
Svartálfaheimr [zie Geest: elf, donkere of zwarte: term: døkk- of svartálfr 
(Germ.); Kosmografie en geografie: aarde: ‘Svartálfaheimr’, het ondergrondse 
rijk van de svart- of dökkálfar (Germ.); Kosmografie en geografie: universum: 
term: heimr, Svartálfa- (‘rijk der zwarte alfen’) (naam voor het ondergrondse 
rijk der dwergen) (Germ.)]                                                         [afr, dokkalfr] 

  39  48 

Germ. termen: álfr: Geirstaðaálfr (on.) ‘alf van Geirstad’, de naam van koning 
Ólafr Guðrøðarson van Geirstad die na zijn dood als alf vereerd werd [zie Ivn: 
Óláfr (1) Guðrøðarson van Geirstad: ‘Geirstaðaálfr’ (Germ.) (koning-geest); 
Geest: elf: term: álfr, Geirstaða- (‘elf van Geirstad’) (bijnaam van koning 
Ólafr Guðrøðarson) (Germ.)]                                              [alfr, Geirstadaalfr] 

  39  42 
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Germ. termen: álfr: ljósálfr (on.) ‘lichtalf’: de lichtalfen wonen vlgs Snorri in 
Álfheimr [zie Geest: elf, licht-: term: ljósálfr (Germ.); Kosmografie en 
geografie: universum: term: heimr, Álf- (‘rijk der alfen’) (naam voor het rijk 
van Freyr en de lichtelfen) (Germ.)]                                            [alfr, ljosalfr] 

  39 

Germ. termen: álfr: svartálfr (on.) zie álfr: døkkálfr (on.)   - 

Germ. termen: algiō-* (germ.) in plaatsnamen als Elgjartún. Betekenis 
onbekend [Ivn: Elgjartún = mod. Elton (No.) (huisloc., tNOv Raufoss, Vestre 
Toten kommune, Oppland)]                                                  [algio-, Elgjartun] 

  42 

Germ. termen: algiz*: eolh (oe.) ‘eland’, naam voor het runeteken z (R), 
oorspr. weergegeven door een elandsgewei. Een verband met de Alcis is niet 
waarschijnlijk [zie Dier: eland: term: algiz* (Germ.); Dier: eland: term: eolh 
(Germ.); Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘algiz*’ (Germ.); Kunst 
en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘algiz*’: ‘eolh’ (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: alh- (germ.) ‘een van de profane wereld afgescheiden taboe-
gebied’; varianten: got. alhs, ohd. os. alah, oe. ealh [zie Heiligdom: type: 
tempel, Germaanse: term: alh- (got. alhs, ohd. os. alah, oe. ealh) (Germ.)] 

  42 

Germ. termen: Alhīz* (germ.) ((nom. pl.), de Germaanse dioscuren, vereerd 
door de Naharnavalen op de Zobtenberg. Mogelijke etym. en betekenis: 1. 
‘godheden’, indien ~ got. alhs ‘tempel’, lit. elkas ‘heilig woud (met 
godenbeelden)’ (zie ald.), lets elks ‘afgod(sbeeld)’ (zie ald.); 2. ‘beschermers, 
helpers’, indien ~ oe. ealğian ‘beschermen’ (zie ald.); 3. ‘elanden’, indien ~ 
oe. eolh (germ. *algiz) ‘eland’ (niet waarschijnlijk, zie 4); 4. ‘glanzende 
paarden’ (germ. *alXi-eXwa), indien ~ germ. *alk ‘glanzen’, vgl. gr. Αλκιππος, 
bovendien hebben de IE dioscuren altijd een paardengedaante. Volgens De 
Vries zijn de Alcis de Naharnavaalse Wanen wegens de gelijkenis met de 
Ashvins en Njörðr en Freyr [zie Godenstelsel: godengroep: 02. dyade: 
broederpaar: tweelinggoden: ‘Alcis’ (Germ.)]                                         [Alhiz] 

  48 

Germ. termen: alhs (got.) zie alh- (germ.)   - 

Germ. termen: alh-yfiR* (germ.) zie Ölvir (on.)   - 

Germ. termen: -áll (skand.) in plaatsnamen (zoals no. Ullaráll, zw. Fröjel, 
Ásaráll). Betekenis onbekend [Ivn: Hønefoss: Ullaráll (on.) = mod. Ullerål (No.) 
(wijk) (topogr., tNWv Oslo (stad), Ringerike kommune, Buskerud)]         
[Ullarall, all-]                                        

  42 

Germ. termen: allar vóru af skafnar þær er vóro á ristnar/ok hverfðar við inn 

helga miöð/ok sendar á viða vego (on.) ‘alle waren afgeschaafd, die erin 

waren geritst,/en in de heilige mede gemengd /en ver weg gezonden’, 

hetgeen de kracht ervan vergroot; tekst uit de Sigrdrifumál [zie Macht en 

kracht: aspect: versterking]                                            [allar voru af skafnar] 

  40 

Germ. termen: Allsviðr (on.) ‘zeer snel’, een der zonnepaarden [zie Ivn: 
Allsviðr (Germ.) (zonnepaard); Karakter en gedrag: snelheid: term: allsviðr 
(‘zeer snel’) (Germ.)]                                                                        [Allsvidr]  

  41 

Germ. termen: almáttigr (on.) ‘almachtig’, gezegd van Odin. De term geeft 
tegelijk de afhankelijkheid van de mens t.o.v. de goden aan, aan wier genade 
hij onderworpen is (vgl. goðagremi en hollr)  [zie Macht en kracht: almacht: 
term: almáttigr (adj.) (Germ.)]                                                       [almattigr] 

  46  48  49 

Germ. termen: álög (on.) (< n. sg. á-lag eig. ‘oplegging’, zoals belasting) 
‘vervloeking’ die de aard van het onheil noemt en meestal door een tovenaar 

uitgesproken wordt [zie Eed: vervloeking: term: álög (Germ.)]        [alog, alǫg] 

  40 

Germ. termen: alp (d.) of mare (nl.), 1. een demon die op de borst van een 
slaper zit en angstvisioenen veroorzaakt, 2. heks [zie Geest: angstdemon: alp 
(Germ.); Geest: angstdemon: mare (Germ.); Geest: heks: term: mare (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: Alpenschuβ (d.) zie pijlschot (nl.)   - 
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Germ. termen: Alpstich (d.) zie pijlschot (nl.)   - 

Germ. termen: Alptraum (d.), ‘alpendroom’, veroorzaakt door een alp (of 
mare) [zie Psychologie: droom: term: Alptraum (boze droom) (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: alu (oern.) (of: lua, al) 1. ‘bescherming’, 2. ‘amulet’, een veel 
voorkomende runeninscriptie op bracteaten [zie Verlossing: separ.: demonen: 
term: alu (Germ.); Religieus voorwerp: amulet: term: alu (Germ.)] 

  40  42 

Germ. termen: alu-wīhaz* (germ.) zie Ölvir (on.)   - 

Germ. termen: älvkvarnar (zw.) (pl.) ‘elvenmaalsteenholten’, schaalachtige 
holten in rotsen en graven, wrsch. voor offers aan de doden [zie Kunst en 
schrift: voorstelling: schaalachtige verdiepingen: term: älvkvarnar 
(‘elvenmaalsteenholten’) (Germ.)]                                                [alvkvarnar] 

  39 

Germ. termen: alvskot (no.) zie pijlschot (nl.)   - 

Germ. termen: alvspil (no.) zie pijlschot (nl.)   - 

Germ. termen: andrar (on.) (masc. pl.; wrsch. öndurr sg.) ‘sneeuwschoenen’ = 
skíð (n. pl.) ‘lange sneeuwschoenen, ski’s’ [zie Voorwerp: sneeuwschoen: 
term: andrar = skíð (pl.)(Germ.)] 

  46 

Germ. termen: Andvaranautr (on.) ‘geschenk van Andvari’, nl. de ring die de 

dwerg Andvari aan Loki moet afstaan. De ring en de rest van het goud dat 

Andvari moet afdragen, heten samen het otrgjöld (zie aldaar) [zie Sieraad: 

ring: ‘Andvaranautr’ (Germ.); Bezit en roof: gave: term: nautr, Andvara- 

(‘geschenk van Andvari’) (ring) (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: angan (on.) 1. ‘zoete geur’, 2. ‘genot, liefde’ [zie 
Waarneming: ruiken: geur: term: angan (Germ.); Karakter en gedrag: 
genieten: term: angan (nom. act.) (Germ.)] 

  47 

Germ. termen: angu-* (germ. wortel) ‘water’, waarmee Jungandreas verband 
legt met de betekenis van de Germaanse god Ingwaz [zie Water: term: angu-* 
(Germ.)] 

  47 

Germ. termen: angurgapi (nijsl.), een swastika-symbool [zie Zon: zonnewiel: 
swastika: term: angurgapi (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: ansti- (?) ‘genadige machten’. Volgens Kluge de betekenis van 
Asen [zie Macht en kracht: genadige ~: term: ansti- (?)] 

  44 

Germ. termen: ansuz* (germ.), een term met IE wortels, die in betekenis 
verwijst naar ‘levenskracht’. In het Germaans komt de term als ans- of ōs- 
voor als aanduiding van de Asen, een groep goden met bovennatuurlijke, 
vreesaanjagende krachten, vergelijk de Indische asura’s, en als infix in 
persoonsnamen. Voorbeelden in andere IE talen zijn skt. asu- ‘leven’, asura- 
‘levenbrengende god’, av. añhu ‘leven’, lat. anima ‘ziel’ [zie Macht en kracht: 
levenskracht: term: ansuz* (Germ.); Ivn: zie namen met als infix Ans- of Ōs- 
(Germ.); God: groep: ‘Asen’ (on. Áss, Æsir; oe. ōs, gen. pl. ēsa; overige var.) 
(Germ.)] 

  44 

Germ. termen: ansuz*: Ásaþórr (on.) ‘Thor der Asen’ (Hrb. 55) [zie Ivn: Donar: 
Thor: ‘Ásaþórr’ (Germ.) (god); God: ‘Thor der Asen’ (Ásaþórr) (Germ.)] 
                                                                                                       [Asathorr] 

  46 

Germ. termen: ansuz*: Áss (on., pl. Æsir), Ōs (oe., gen. pl. Ēsa), Ase (nl., pl. 
Asen). Betekenis: 1. bepaald soort goden met bovennatuurlijke, 
vreesaanjagende krachten, vergelijk de Indische asura’s (De Vries); met de 
‘Ase’ wordt meestal Odin of Thor aangeduid, 2. ’paal’ (áss) (Grimm en 
Meringer), 3. ‘genadige machten’ (ansti-) (Kluge), 4. ‘vuur(god)’ (lat. ensis, 
skt. asis) (Loewenthal), 5. ‘goddelijke koning’ of ‘bindende god’ (het. hassus 
‘koning’, gr. ήνια ‘teugel’) (Polomé); vgl. ansuz*, 6. naam van het runenteken 
voor ‘a’, die misschien naar Odin verwijst 

  40  44  45  46 
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[zie Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ōs, gen. pl. 
ēsa; overige var.) (Germ.); Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘ansuz 
= áss’ (Germ.)]                                                                  [Ass, Aesir, Os, Esa] 

Germ. termen: ansuz*: áss, almáttki (on.) ‘almachtige Ase’ in eedsformules is 
zeer waarschijnlijk Odin [zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Almáttki áss’ (Germ.) (god); 
God: ‘Almachtige Ase’ (almáttki áss) (Germ.); Godenstelsel: godengroep: 01.: 
‘Asen’: áss, almáttki (‘almachtige Ase’) (Odin) (Germ.)]              [Almattki ass] 

  46 

Germ. termen: ansuz*: áss, skjaldar (on.) ‘schild-Ase’, een kenning voor de 
god  ‘Ullr’ [zie Ivn: Ullr: ‘Skjaldar áss’ (kenning) (Germ.) (god); God: ‘Schild-
Ase’ (skjaldar áss) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Skjaldar áss’ 
(Germ.); Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’: áss, skjaldar (‘schild-Ase’) 
(kenning voor Ullr) (Germ.)]                                                        [Skjaldar ass] 

  46 

Germ. termen: ansuz*: Ásynja (pl. Ásynjur) (on.) ‘Asin’. Snorri geeft een lijst 
van 16 met name genoemde Asinnen [zie Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van 
godinnen: ‘Asinnen’ (on. ásynjur) (Germ.)]                             [Asynja, Asynjur] 

  49 

Germ. termen: ansuz*: boga-áss (on.) ‘boog-Ase’, een kenning voor de god  
‘Ullr’ [zie Ivn: Ullr: ‘Boga-áss’ (kenning) (Germ.) (god); God: ‘Boog-Ase’ (boga-
áss) (Germ.); God: attribuut: booggod: term: boga-áss (‘boog-Ase’) (kenning 
voor Ullr) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘boga-áss’ (Germ.); 
Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’: áss, boga- (‘boog-Ase’) (kenning voor 
Ullr) (Germ.)]                                                                                  [boga-ass] 

  46 

Germ. termen: ansuz*: hrafnáss (on.) ‘Ravenase, Ravengod’, kenning voor 
Odin [zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Hrafnáss’ (kenning) (Germ.) (god); God: 
‘Ravengod’ (Hrafnáss) (Germ.); H‘Hrafnáss’ (Germ.); Godenstelsel: 
godengroep: 01.: ‘Asen’: áss, hrafn- (‘raaf-Ase’) (kenning voor Odin) (Germ.)] 
                                                                                                       [Hrafnass] 

  41  45 

Germ. termen: ansuz*: landáss (on.) ‘(bescherm-)Ase van het land’, een term 
die voorkomt in een vers in de Egils saga Skallagrímsonar en betrekking heeft 
op Thor [zie God: beschermgod van het land: term: landáss (Germ.); Ivn: 
Donar: Thor: ‘Landáss’ (Germ.); God: ‘Beschermgod van het land’ (landáss) 
(Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Landáss’ (Germ.); Godenstelsel: 
godengroep: 01.: ‘Asen’: áss, land- (‘land-Ase’) (Thor) (Germ.)]          [landass] 

  49 

Germ. termen: ansuz*: önduráss (on.) zie önduráss (on.)   - 

Germ. termen: ansuz*: ōs, gen. pl. ēsa (oe.) 1. ‘Ase’, 2. naam voor de rune ‘o’ 
[zie Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ōs, gen. pl. 
ēsa; overige var.) (Germ.); Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘ōs’ 
(Germ.)]                                                                                            [os, esa] 

  44  45 

Germ. termen: ansuz*: usanan (got.) ‘uitademen’. Verwant met ans- en Ase en 
IE woorden als skt. asu- ‘leven’ en lat. anima ‘ziel’ (De Vries) [zie Adem: 
ademhaling: uitademen: term: usanan (Germ.)] 

  44 

Germ. termen: ansuz*: veiði-áss (on.) ‘jacht-Ase’, een kenning voor de god  
Ullr [zie Ivn: Ullr: ‘Veiði-áss’ (kenning) (Germ.) (god); God: ‘Jacht-Ase’ (veiði-
áss) (Germ.); Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’: áss, veiði- (‘jacht-Ase’) 
(kenning voor Ullr) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘veiði-áss’ 
(Germ.)]                                                                                          [veidi-ass] 

  46 

Germ. termen: Anwendung (d.), nuttigheidswaarde van een religie [zie 
Voorwerp: religie als werktuig: Anwendung van religie] 

  28 

Germ. termen: ap(a)la * (germ.) zie Overige IE termen: abol-* (IE)   - 

Germ. termen: apful (ohd) zie Overige IE termen: abol-* (IE)   - 

Germ. termen: apkutiohūs (ohd.), eig. ‘afgodshuis’, d.w.z. ‘tempel’ [zie 
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: apkutiohūs (Germ.)]  [apkutiohus] 

  42 
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Germ. termen: ár (on.) 1. ‘jaar’, 2. ‘gedijen, overvloed’; vgl. ár mikitt bæði á 
sjó ok landi, waarvoor de goede vorst zorgt, ár ok friðr (‘overvloed en vrede’) 
als spreuk bij de offerdronk [zie Tijd: jaar: term: ár (Germ.); Welzijn en 
ziekte: rijkdom: overvloed: term: ár (Germ.); Taal: spreuk: ‘til árs ok friðar’ 
(Germ.)]                                                                           [ar, til ars ok fridar] 

  42  43 

Germ. termen: árbót (on.) ‘oogstverbetering’, bijnaam van de dochter van 
Harald Schoonhaar, Áløf [zie Welzijn en ziekte: heil: term: árbót 
(‘oogstverbetering’) (Germ.); Ivn: Áløf árbót (Germ.) (prinses)]             [arbot] 

  42 

Germ. termen: árbót: til árbótar (on.), eig. ‘voor oogstverbetering’, d.w.z. 
voor een goede oogst in het komende jaar, het doel van het midwinterfeest te 
Trondheim [zie Taal: spreuk: frase: ‘til árbótar’ (Germ.); Verrijzenis en 
wedergeboorte: (zelf)vernieuwing: term: bót, ár- (‘oogstverbetering’) (term 
uit een spreuk) (Germ.)]                                                      [arbot, til arbotar] 

  43  46 

Germ. termen: argr (on.) ‘zich gedragend als vrouw’ (gezegd van een man); 
een vorm van níð (zie aldaar) [zie Seksualiteit: homoseksualiteit: term: argr 
(ragr, ergi (‘zich gedragend als vrouw’), meri (‘merrie’)) (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: arinn (on.) zie runeninscriptie: aRina (oern.)   - 

Germ. termen: ármaðr (on.) ‘jaarman’, beschermgeest van het huis die zorgde 
voor welzijn en groei, en werd vereerd. Hij woonde in een steen [zie Geest: 
beschermgeest van het huis: ármaðr (‘jaarman’) (Germ.); Cultus: 
geestencultus: huisgeestcultus: ármaðr-verering (Germ.)]                   [armadr] 

  39 

Germ. termen: armherz (ohd.) ‘barmhartig’, een term die een Chr. betekenis 
kreeg bij de Zuid-Duitsers na de kerstening door de Gotische missie [zie 
Karakter en gedrag: medelijden: term: armherz (adj.) (Germ.)] 

  51 

Germ. termen: Arminius (lat.-germ.), held der Cherusken. Analyse: misschien 
< Erminomerus, en dan verwant met Irmin; zoöok Ermanaricus, Ermenegildus, 
Hermegiselus, Herminafridus enz. [zie Ivn: Arminius (Germ.) (held) enz.] 

  44 

Germ. termen: arn of garn (germ.), tweede lid van plaatsnamen die in de 
Bronstijd namen waren van eilanden, maar die door de bodemstijging nu deel 
zijn van het vasteland [zie Taal: naam, plaats-: eilandnaam: term: –arn of –
garn (Germ.)] 

  49 

Germ. termen: ár-óss (on.) ‘riviermonding’, zoals de ár-óss waar de wolf 
Fenrir ligt vastgebonden, wachtend op de Ragnarök [zie Wateren: 
riviermonding: term: ár-óss (Germ.)]                                                    [ar-oss] 

  50 

Germ. termen: ársæli (on.), eig. ‘jaarzaligheid’, d.w.z. ‘de zegen der 
voorspoed’ [zie Welzijn en ziekte: heil: term: sæli, ár- (sæll, ár-) (‘de zegen 
der voorspoed’, resp. ‘voorspoedbrengend’) (Germ.)]                          [arsaeli] 

  39 

Germ. termen: ársæli: ársæll (on.) (adj.), eig. ‘jaarzalig’, d.w.z. ‘die geluk en 
welvaart brengt’, ‘voorspoedig’, zoals de álfr of de Zweedse koning Eiríkr 
wiens bijnaam ársæll was [zie Karakter en gedrag: welgezindheid: term: 
ársæll (adj.) (Germ.); Welzijn en ziekte: heil: term: sæli, ár- (sæll, ár-) (‘de 
zegen der voorspoed’, resp. ‘voorspoedbrengend’) (Germ.); Ivn: Eiríkr (3) 
Svensson: ‘hinn Ársæli’, ~; nl. Erik de Zegenrijke (Germ.) (mogelijk niet-hist. 
koning, zoon van Blót-Sven)]                                                   [arsaeli, arsaell] 

  39  42  43 

Germ. termen: ártali (on.) ‘jaartelling’, tevens naam voor de maan in de taal 
der alfen [zie Tijd: kalender: term: ártali (Germ.); Ivn: Ártali (Germ.) (maan); 
God: ‘Jaartelling’ (Ártali) (Germ.) (maan)]                                            [artali] 

  41 

Germ. termen: Árvakr (on.) ‘vroegwakker’, een der zonnepaarden [zie Ivn: 
Árvakr (Germ.) (zonnepaard); Psychologie: ontwaken: term: árvakr (‘vroeg 
wakker’) (adj.) (Germ.)]                                                                      [arvakr] 

  41 

Germ. termen: Ása niðr (on.) zie : niðr: Ása niðr (on.)   - 

Germ. termen: Ásabragr (on.) zie bragr: Ásabragr (on.)   - 
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Germ. termen: Ásaþórr (on.) zie ansuz*: Ásaþórr (on.)   - 

Germ. termen: ásbrú (on.) zie Bilröst of Bifröst (on.)   - 

Germ. termen: Ase (nl.) zie ansuz*: Áss (on.)   - 

Germ. termen: āsega (ofr.) zie ēsago (ohd.)   - 

Germ. termen: āsekia* (on.) zie åska (zw.)   - 

Germ. termen: asenschot (nl.) zie pijlschot (nl.)   - 

Germ. termen: Ásgarðr (on.) zie garda: Ásgarðr (on.)  

Germ. termen: ásjóna (on.) ‘uiterlijk, voorkomen’, een van de 
scheppingsgaven van de god Vé aan de mens [zie Hoofd: deel: gezicht: term: 
ásjóna (Germ.); Verschijning: alg. verschijningsvorm: term: ásjóna (Germ.)] 
                                                                                                          [asjona] 
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Germ. termen: åska (zw.) ‘donder’ < *āsekia ‘rit van de Ase’, d.i. Thor [zie 
Natuurverschijnsel: donder: term: åska (Germ.); Natuurverschijnsel: donder: 
term: āsekia* (‘rit van de Ase’) (Germ.); Reis: rijden: term: āsekia* (‘rit van de 
Ase’) (donder) (Germ.)]                                                               [aska, aaska] 
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Germ. termen: Askr (on.) ‘es’, 1. boomsoort, m.n. de soortaanduiding van de 
wereldboom Yggdrasil (zie hiervoor Yggdrasil en askr Yggdrasil), 2. meton. 
voor ‘boot’, 3. de eerste man, voortgekomen uit hout; vgl. Æsc de naamgever 
van de Æscinga’s, het Kentse koningsgeslacht. 
De namen Askr en Embla verwijzen mogelijk naar de Germaanse en IE praktijk 
van het vuurboren als symbool van de geslachtsdaad, waarbij askr, het 
essenhout, de hardere, mannelijke, staande stok is en embla, een 
parasietplant, het zachte, vrouwelijke, liggende hout vertegenwoordigt. 
De mogelijke betekenissen van Embla zijn dan: 1. < *Elmla ‘olm’ (Bugge, 
Pipping; onbevredigend), 2. ~ gr. αμπελος ‘wijnrank’, dus een slingerplant 
(Sperber, F.R. Schröder; onzeker), 3. een parasietplant van zacht hout (A. 
Kuhn, De Vries). 
De schepping van mensen uit hout is een Germaans concept; zie Líf en 
Lífþrasir 
[zie Boom: es: term: askr (Germ.); Boot: term: ‘askr’ (meton. voor ‘schip’) 
(Germ.); Ivn: Askr (Germ.) (eerste man); Ivn: Æsc (Germ.) (koning); Vegetatie: 
wijnstok: term: αμπελος (Gr.) 
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Germ. termen: askr Yggdrasils (on.) ‘de es van het paard van Yggr’. Volgens 
Holmberg is Yggdrasil dan de boom waaraan de sterrenpaarden vastgebonden 
zijn, nl. naar de opvatting dat sterren als paarden beschouwd werden, die aan 
de kosmische paardenpaal (de hemelas) in het midden van de universum bij de 
poolster met banden verbonden waren. Vergelijk skt. ashvattha en de 
Altaïsche ‘Paardenpaal’ [zie Boom: wereldboom: ‘askr Yggdrasils’ (Germ.)] 
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Germ. termen: ásmegin (on.) zie megin: ásmegin (on.)   - 

Germ. termen: ásmóðr (on.) ‘(goddelijke) Asenwoede’, m.n. die van Thor: 
þormóðr wordt ook ‘Ásmóðr’ genoemd in Helgi trausti’s lausavísa in het 
Landnámabók. Het betreft þorgrímr þormóðarson örrabeinn die door de skald 
Helgi Óláfsson wordt gedood. Helgi gebruikt vervolgens in zijn lausavísa de 
kenning Ásmoðar arfi voor de naam þormóðarson. Daarentegen komt de woede 
der Berserkers en Wolfshuiden overeen met de Odinische woede [zie Ivn: 
þormóðr: ‘Ásmoðr’ (kenning) (Germ.) (alg. theofore persoonsnaam); 
Psychologie: extase: term: ásmóðr (‘Asenwoede’) (kenning voor de naam 
þormóðr) (Germ.); Psychologie: extase: term: ‘Berserkerwoede’ (‘Odinische 
woede’)  (Germ.)]                                                                              [asmodr] 
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Germ. termen: áss (on.) 1. zie ansuz*: áss (on.), 2. ‘paal’, wat Grimm en 
Meringer verbinden met Ase [zie Bouwwerk: zuil, steun-: term: áss (Germ.)] 
                                                                                                               [ass] 

  44 

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
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/25.%20Index%20(2)%20van%20Griekse%20-%20Overige%20niet-IE%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30.%20Index%20(3)%20van%20Sanskritische%20termen%20A%20-%20N.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30a.%20Index%20(4)%20van%20Sanskritische%20termen%20O%20-%20Y.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                                   ga naar > Index (2) van Griekse - Overige niet-IE termen                           
                                                                        > Index (3) van Sanskritische termen A - N 
                                                                        > Index (4) van Sanskritische termen O - Y 
 
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 

 

Germ. termen: ástvinr (on.) ‘lieve vriend’, koosnaam voor Thor, met wie zijn 
vereerders een innige band en in wie zij een rotsvast vertrouwen hadden [zie 
Beroep en functie: vriend: term: vinr, ást-  (‘lieve vriend’) (m.n. Thor) 
(Germ.); Ivn: Donar: Thor: ‘Ástvinr’ (Germ.) (god); God: ‘Vriend’ (Ind.) + 
(ástvinr) (Germ.)]                                                                               [astvinr] 

  46 

Germ. termen: āswōgan (oe.) zie swōhan* (germ.)   - 

Germ. termen: átfrekir Óðins haukar (on.) ‘Odins vraatzuchtige haviken’, 
kenning voor ‘raven’, die immer Odins lijken etende vogels waren [zie Vogel: 
raaf: term: ‘átfrekr Óðins haukr’ (‘Odins vraatzuchtige havik’) (kenning) 
(Germ.); Vogel: havik: term: haukr, átfrekr Óðins (‘Odins vraatzuchtige havik’) 
(kenning voor ‘raaf’) (Germ.); Karakter en gedrag: vraatzucht: term: átfrekr 
(Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘átfrekr Óðins haukr’ (Germ.)] 
                                                                                    [atfrekir Odins haukar] 

  45 

Germ. termen: atgeirr (on.) ‘hellebaard’, m.n. als attribuut van þorgerðr 
Hölgabrúðr [zie Wapen: hellebaard: term: atgeirr (Germ.)] 

  42 

Germ. termen: att helga Fruchten med på Jorden (zw.) ‘om de vruchten des 
velds te zegenen’, hetgeen verwijst naar het doel van de Christelijke 
Eriksprocessie 

  43 

Germ. termen: ättestupa (zw.) zie ætternisstapi (on.)   - 

Germ. termen: aud- (germ.) zie 1. noodlot (nl.), 2. spinnen en weven (nl.)   - 

Germ. termen: audags (got.) ‘rijkdom’. Vergelijk Latijnse termen: inscriptie: 
Deae Sandraudigae [zie Welzijn en ziekte: rijkdom: term: audags (Germ.)] 

  49 

Germ. termen: auðigr sem Njörðr (on.) ‘rijk als Njörðr’, een gezegde m.b.t. 
iemand die rijk is [zie Welzijn en ziekte: rijkdom: term: auðigr (sem Njörðr) 

(adj.) (Germ.)]                                                       [audigr sem Njordr, Njọrðr] 

  47 

Germ. termen: auðinn (on.) zie 1. noodlot (nl.), 2. spinnen en weven (nl.)   - 

Germ. termen: auðna (on.) zie 1. noodlot (nl.), 2. spinnen en weven (nl.)   - 

Germ. termen: Auðumla (on.) ‘rijke, hoornloze koe’ (d.w.z. tamme koe), 
mythische oerkoe uit wier uiers vier stromen melk vloeien waarmee Ýmir 
gevoed wordt. Door een zoute steen te likken brengt ze de reus Búri voort. 
Auðumla is verwant met de mythische koeien ir. Gayōmard, ind. Surabhi en 
Sabardugha, gr. Amaltheia, eg. Hathor en mes. Ishtar (als koe). De voorstelling 
van de melk schenkende oerkoe is verwant met de voorstelling van de 
wereldberg vanwaar vier rivieren wegstromen. Nevenvormen van Auðumla zijn 
de geit Heiðrún (die mede schenkt) en het hert Eikþyrnir (die water laat 
druipen) [zie Ivn: Auðumla (Germ.) (myth. koe); Rund: koe: term: auðumla 
(‘rijke, hoornloze koe’) (Germ.)]                                                      [Audumla] 

  50 

Germ. termen: auhuma* (germ.) zie Ómi (on.)   - 

Germ. termen: aukinn (on.) ‘voorzien van vermeerdering’, d.w.z. ‘in kracht 
gegroeid’, ‘krachtig’ [zie Bezit en roof: verdeling: term: aukinn (nl. van 
macht/kracht) (Germ.); Macht en kracht: aspect: versterking: term: aukinn 
(Germ.); Getal: vermeerdering: term: aukinn (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: Aukinn ertu, Völsi (on.) enz. zie runeninscriptie: lina laukaR 

(oern.) 

  - 

Germ. termen: Aun (on.), koning Aun Jörundarson uit het geslacht der 
Ynglingen, die verbonden zijn met de vruchtbaarheidscultus. Betekenis: < 
Auðunn (oe. eadwine) ‘vriend der rijkdom’, nl. de rijkdom der aarde. Als 
vertegenwoordiger van de god van de rijkdom der aarde moet de koning elk 
negende jaar vervangen worden [zie Ivn: Aun Jörundarson (Germ.) (koning); 
Mythe: Koning Aun (Germ.); Begin: oorsprong van de mythe van koning Aun 
(Germ.) 

  43 

Germ. termen: Aurgelmir (on.) zie galan: gjalla: -gelmir en –gjöll (on.)   - 

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
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/25.%20Index%20(2)%20van%20Griekse%20-%20Overige%20niet-IE%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30.%20Index%20(3)%20van%20Sanskritische%20termen%20A%20-%20N.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30a.%20Index%20(4)%20van%20Sanskritische%20termen%20O%20-%20Y.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                                   ga naar > Index (2) van Griekse - Overige niet-IE termen                           
                                                                        > Index (3) van Sanskritische termen A - N 
                                                                        > Index (4) van Sanskritische termen O - Y 
 
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 

 

Germ. termen: aurgo baki (on.) zie aurr: aurugr fors (on.)   - 

Germ. termen: aurgom forsi (on.) zie aurr: aurugr fors (on.)   - 

Germ. termen: aurigr (on.) zie aurr (on.)   - 

Germ. termen: auriniam (lat.-germ.) zie Albruna (germ.)   - 

Germ. termen: aurkonungr (on.) zie aurr: aurkonungr (on.)   - 

Germ. termen: aurr (on.) 1. ‘heilvocht’, waarmee de wereldboom begoten 
wordt (ausinn hvíta auri, Vsp. 19) en dat er weer van afdruipt (aurgom forsi, 
Vsp. 27) op Heimdallrs rug (aurgo baki, Ls. 48), 2. ‘modder’ in andere 
contexten. Het adj. is aurigr of aurugr. Als heilvocht is aurr een heldere, gele, 
medeachtige vloeistof; mede speelt een rol als roesdrank in de cultus. Aurr is 
identiek met heiðr en hunangfall (zie aldaar) en komt overeen met skt. 
madhu, amrta en soma en gr. αμβροσιη [zie Eten en drinken: mede: term: 
aurr (adj. aurigr, aurugr) (Germ.); Water: vocht, heil-: term: aurr (adj. 
aurigr, aurugr) (Germ.)] 

  48  50 

Germ. termen: aurr: aurkonungr (on.) ‘heilvochtkoning’, een epitheton van de 
god Hœnir en een verwijzing naar zijn rol in de cultus, waarschijnlijk die van 
priestergod die zwijgend offerspijs en –drank verdeelt. De aurr (zie aldaar) 
verbindt Hœnir met de wereldboom en de mede, welke op zijn beurt 
geassocieerd wordt met de óðr (‘geest’, zie aldaar) en het spreken van orakels 
[zie Ivn: Hœnir: ‘Aurkonungr’ (Germ.) (god); God: ‘Heilvochtkoning’ 
(aurkonungr) (Germ.); Heerser: koning, heilvocht-: term: aurkonungr (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: aurr: aurugr fors (on.), eig. ‘waterval van heilvocht’, d.w.z. 

‘dauw’, waarmee vlg. Vsp. 27 de wereldboom begoten wordt. Daarom heeft de 

god Heimdallr als wachter bij de wereldboom of de wereldboom zelf ook een 

natte rug: aurgo baki þú munt æ vera ok vaka vörðr goða ‘als wachter van de 

goden zul je altijd een natte rug hebben’ (Ls. 48), hier dus gebruikt in de zin 

van dauw [zie Water: dauw: term: ‘aurugr fors’ (‘waterval van heilvocht’) 

(kenning) (Germ.); Wateren: waterval: term: fors, aurugr (‘waterval van 

heilvocht’) (kenning voor dauw) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: 

‘aurugr fors’ (Germ.)] 

  48  50 

Germ. termen: Aurvandill (on.) zie Earendel (oe.)   - 

Germ. termen: Aurvandills tá (on.) ‘Aurvandills teen’, die Thor aan de hemel 
geplaatst heeft. Aanduiding: 1. de morgenster Venus: a. vgl. Earendel, b. tá is 
‘paal’ = Venus (Much), c. Aurvandill ≈ lat. aurora; 2. de maan: tá = tungl 
(Laistner) [zie Hemellichaam: planeet: ‘Venus’ (3): ‘Aurvandills tá’ 
(‘Aurvandills teen’) (onzeker) (Germ.)]                                     [Aurvandills ta] 

  41  46 

Germ. termen: ausa (on.) ‘gieten’, zoals het begieten van de wereldboom 
Yggdrasil met aurr ‘heilvocht’ (zie aldaar) [zie Werkzaamheid: gieten: term: 
ausa (Germ.)] 

  50 

Germ. termen: Ausdruck (d.), inspiratie die van religie uitgaat [zie 
Psychologie: inspiratie: term: Ausdruck (nl. van religie)] 

  28 

Germ. termen: Avalon (eng./alg.) zie Kelt. termen: Ynys Avallon   - 

Germ. termen: avond (nl.), misschien oorspr. ‘achter’, wat verklaart dat men 
zich in de cultus naar het oosten wendde [zie Tijd: dag: avond] 

  40 

Germ. termen: ax óskorit (on.) ‘ongesneden korenaar’, als middel tegen 
toverij [zie Macht en kracht: magische kracht van de vegetatie: koren: term: 
ax óskorit (‘ongesneden korenaar’) (Germ.); Vegetatie: korenaar: term: ax 
(Germ.)]                                                                                        [ax oskorit] 

  40 

Germ. termen: axe (fr.) ‘bijl’, m.n. in de Friese sage van de vondst van het 
recht, waarin een dertiende god verschijnt met ene geldene axe up siner axla, 
die een bron laat ontspringen en het recht verkondigt [zie Voorwerp: bijl: 
term: axe (Germ.)] 

  44 
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Germ. termen: bäckahäst (zw.) ‘beekpaard’, een waterdemon in de gedaante 

van een paard, dat volgens het volksgeloof kinderen laat verdrinken [zie 

Geest: paarddemon: bäckahäst (‘beekpaard’) (Germ.)]                   [backahast] 

  41 

Germ. termen: baðmr (on.) ‘boom’ [zie Boom: term: baðmr (Germ.)]  [badmr]   41 

Germ. termen: badwa-* (germ.) zie Latijnse termen: Baduhenna   - 

Germ. termen: Bældæg (oe) zie Baldr (on.)   - 

Germ. termen: Baldersbrønd (de.), plaats in Denemarken, die verwijst naar 
Baldr. Hij is bekend uit Saxo en ligt in de nabijheid van Balterup, Sjælland [zie 
Baldersbrønd (De.) (topogr.); Balterup (De.) (topogr.)] 

  48 

Germ. termen: Balderstone (ne.) < PN Bealdwine-, plaats in Engeland, die 
verwijst naar Baldr [zie Ivn: Balderestone (1172) =  mod. Balderstone (Eng.) 
(topogr., tNWv Blackburn, Lancashire, NW-Engeland)] 

  48 

Germ. termen: Baldr (on.), zoon van de god Odin en Frigg. Enkele mogelijke 
betekenissen: 1. ’licht’ (E. Schröder, Mogk), 2. ’krachtig, dapper’ (F.R. 
Schröder), 3. ‘heer’, een appellativum (De Vries). De naam Baldr of een 
verwante naam komt voor in de Oud-Noorse literatuur (Baldr, Beldeg), TMT 
(Balder), theofore plaatsnamen, Bēowulf (Herebeald) en andere Oud-Engelse 
literatuur (Bældæg), een inscriptie (Baldruus) 
[zie Ivn: Baldr (Germ.) (god); Ivn: Baldr: Beldeg (Germ.) (god); Ivn: Baldr: 
Bældæg (- Wodening) (Germ.) (god); Ivn: Baldr: Baldruus Lobbonus (Germ.) 
(god); God: ‘Heer’ (Balder) (Germ.); Heerser: leider: term: balder (baldr) 
(god) (Germ.); Karakter en gedrag: moed: term: baldr (Germ.)]  

  48 

Germ. termen: Baldr: balderes (ohd.) (gen. sg.) in de TMT, ‘van de heer’, een 
appellativum dat verwijst naar *Fol en niet naar de god Balder [zie God: ‘Heer’ 
(Balder) (Germ.); Heerser: leider: term: balder (baldr) (Germ.)] 

  47 

Germ. termen: Baldr: fólk-Baldr (on.) ‘strijd-Baldr’, een kenning voor 
‘strijder’ [zie Ivn: Baldr: term: fólk-Baldr (‘strijd-Baldr’) (kenning voor 
strijder) (Germ.); Beroep en functie: strijder: term: ‘fólk-Baldr’ (kenning) 
(Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘fólk-Baldr’ (Germ.); Strijd en 
vrede: strijd: term: fólk (Germ.)]                                                   [folk-Baldr] 

  48 

Germ. termen: Baldr: skjaldar Baldr (on.) ‘Baldr van het schild’, een kenning 
voor ‘strijder’ [zie Ivn: Baldr: term: skjaldar Baldr (‘Baldr van het schild’) 
(kenning voor strijder) (Germ.); Beroep en functie: strijder: term: ‘skjaldar 
Baldr’ (‘Baldr van het schild’) (kenning) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: 
kenning: ‘skjaldar Baldr’ (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: Baldrsberg (no. en zw.) zie Basberg (no.)   - 

Germ. termen: Baldrsbrár (on.), naam voor de kamille (Chrysantemum 
leucanthemum). Betekenis: 1. ‘Baldrs wenkbrauwen’ (Snorri), 2. ’Glans van de 
Heer (= Christus)’ (mogelijk) (De Vries) [zie Vegetatie: kamille: ‘Baldrsbrár’ 
(Germ.)]                                                                                       [Baldrsbrar] 

  48 

Germ. termen: Baldrshóll (on.) zie Balleshol (no.)   - 

Germ. termen: Báleygr (on.) ‘Vuurogig’, bijnaam van Odin m.b.t. zijn 
vlammende oog [zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Báleygr’ (Germ.) (god); God: 
‘Vuurogig’ (Báleygr) (Germ.); Lichaam: oog: vuurogig: term: báleygr (Germ.)] 
                                                                                                         [Baleygr] 

  45 

Germ. termen: Ballesager (de.), plaats in Denemarken, die verwijst naar 
Baldr, indien < Baldrsaker; dit geldt ook voor Boldesager [zie Ivn: Esbjerg: 
Boldesager = Ballesager (De.) (wijk) (topogr., Esbjerg Kommune, ZW-Jutland, 
Zuid-Denemarken)] 

  48 

Germ. termen: Balleshol (no.) < Baldrshóll, plaats in Hedmark verwijzend naar 
de naam Baldr [zie Ivn: Balleshol (No.) (school, tNWv Nes tZWv Hamar, 
Ringsaker kommune, Hedmark)] 

  48 
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Germ. termen: Balzersborn (d.) zie Behältersborn (d.)   - 

Germ. termen: band (on.) ‘boei’. Vergelijk pl. bönd [zie Voorwerp: band: 
term: band (Germ.)] 

  44 

Germ. termen: band: bönd (on.) (pl., sg. band) = höpt (on.) (pl., sg. hapt 
(haft)) 1. ‘boeien, banden’, maar ook de goddelijke machten zelf die de 
wereld in hun boeien slaan, 2. ‘goddelijke machten in ’t algemeen’, 
waaronder de dísir, 3. ‘de goden’, onder wie Odin. Ook in IE verband kende 
men de ‘bindende goden’, zoals Varuna, Darzales en de term religio. De bönd 
(en het synoniem höpt) zijn ‘de wezens die de wereld door hun beslissingen 
binden’ [zie Godenstelsel: godengroep: 01.: term: bönd = höpt (pl.) 
(‘boeiengoden’) (Germ.); Voorwerp: band: term: band (Germ.)]    [bond, hopt, 

bǫnd, hǫpt] 

  44 

Germ. termen: band: sás öll regin eygja í böndum (on.) ‘die (nl. Loki) alle 
goden in boeien zien liggen’, een citaat uit Haustlöng, dat bewijst dat de 
voorstelling van de geboeide Loki reeds in AD 800 voorkomt [zie Voorwerp: 
band: term: band (Germ.); Mythologie: motief: eschatologisch -: gebonden 
monster dat zich losrukt aan het eind der tijden: Loki (Germ.)] 

                              [sás ǫll regin eygja í bǫndum, sas oll regin eygja í bondum] 
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Germ. termen: band: vébönd (on.) (pl.) ‘banden die het heiligdom omsluiten’, 
m.n. t.a.v. de gerechtsplaats op het ding [zie Bouwwerk: afscheiding: term: 
bönd, vé- (Germ.); Voorwerp: band: term: band: vébönd (‘banden rond het 

heiligdom’) (pl.) (Germ.)]                                                     [vébǫnd, vebond] 
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Germ. termen: bani (on.) ‘doder’ [zie Beroep en functie: doder: term: bani 
(Germ.)] 

  46 

Germ. termen: bani Belja (on.) ‘doder van Beli’, een kenning voor de god 
Freyr, die de reus Beli zou hebben gedood met zijn blote vuist of met een 
hertengewei. Daarom heet hij ook Belja dólgr ‘vijand van Beli’ [zie Ivn: Frō: 
Freyr: ‘Bani Belja’ (kenning) (Germ.) (god); God: ‘Doder van Beli’ (Bani Belja) 
(Germ.); Ivn: Frō: Freyr: ‘Belja dólgr’ (kenning) (Germ.) (god); God: ‘Vijand 
van Beli’ (Belja dólgr) (Germ.); Beroep en functie: doder: term: bani Belja 
(‘doder van Beli’) (kenning voor Freyr) (Germ.); Strijd en vrede: antagonisme: 
term: dólgr, Belja (‘vijand van Beli’) (nom. ag.) (kenning voor Freyr) (Germ.); 
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘bani Belja’ (Germ.); Symboliek: 
beeldspraak: kenning: ‘Belja dólgr’ (Germ.)] 
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Germ. termen: bani: Hrungnis bani (on.) ‘Hrungnirs doder’, een kenning voor 
‘Mjöllnir’ (Ls. 61, 63), waaruit de populariteit van de Hrungnir-mythe blijkt 
[zie Wapen: donderwapen: donderhamer of -schicht van Thor: Mjöllnir: term: 
‘Hrungnis bani’ (‘Hrungnirs doder’) (kenning) (Germ.); Beroep en functie: 
doder: term: bani, Hrungnis (‘Hrungnirs doder’) (kenning voor ‘Mjöllnir’) 
(Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hrungnis bani’ (Germ.)] 
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Germ. termen: barmi (on.) ‘broeder’ (poët.), zoals Baldrs barmi Thor is [zie 
Familierelaties: broer: term: barmi (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: barnstokkr (on.) ‘kinderpaal’, term voor de woningboom 

wanneer de kraamvrouw deze omarmen moet bij de geboorte van haar kind. 

Een bekende barnstokkr is de eik die in de hal van Völsungr staat [zie 

Bouwwerk: zuil, steun-; dakdragende centrale: term: barnstokkr 

(‘kinderstam’) (Germ.)] 
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Germ. termen: baro, para (ohd.), bearo (oe.)  ‘heilig woud’ [zie Vegetatie: 
woud, heilig: term: baro, para (Germ.); Vegetatie: woud, heilig: term: bearo 
(Germ.)] 

  42 
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Germ. termen: barr (on.) 1. ‘naald(boom)’, zoals de Mímameiðr genoemd 

wordt in Fj., 2. ‘gerst’ zie Overige IE termen: bhares-* (IE) [zie Boom: 

naaldboom: term: barr (Germ.)] 

  50 

Germ. termen: Barri (on.), de plaats waar Freyr en Gerðr elkaar ontmoeten. 
De etymologie is volgens M. Olsen: < barr ‘koren’, dat zou verwijzen naar het 
korenveld, gesymboliseerd door Gerðr. Zie ook Overige IE termen: bhares-* (IE)  
[zie Kosmografie en geografie: gebied: veld: ‘Barri’ (Germ.); Vegetatie: koren: 
gerst: term: barr (Germ.)] 

  47 

Germ. termen: Basberg (no.) < Baldrsberg, plaats in de nabijheid van Hassum 
(< Haðsheimr ?), Horgen en de vindplaats van het Osebergschip. De naam 
verwijst naar Baldr. Vergelijk Baldrsberg in Småland (Zweden) [zie Ivn: 
Basberg = Basseberg (No.) (huisloc., tNv Tønsberg (stad), Tønsberg kommune, 
Vestfold); Ivn: Baldrsberg = mod. Baldersberg (Zw.) (berg, bij het Lermon-
meer tNWv Ukna (dorp), Ukna, Västerviks kommun, Kalmar)] 

  48 

Germ. termen: baugeiðr (on.) zie eed: baugeiðr (on.)   - 

Germ. termen: baugr (on.) zie eed: baugeiðr (on.)   - 

Germ. termen: baula (on.) zie Beyla (on.)   - 

Germ. termen: bautasteinn (on.): runensteen die oorspronkelijk in het graf, 
maar al snel ook op het graf opgericht werd [zie Steen: heilige opgerichte ~: 
runensteen: bautasteinn (ook liggend) (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: beag (oe.) zie eed: on þám hálgan beage (oe.)   - 

Germ. termen: Bealderesleah (oe.) < PN Bealdhere-, plaats in Engeland, die 
verwijst naar Baldr [zie Ivn: Bealderesleah (Eng.) (onbekende loc. in Wiltshire, 
ZW-Engeland)] 

  48 

Germ. termen: Bealdhere- (oe.) zie Bealderesleah (oe.)   - 

Germ. termen: Bealdwine- (oe.) zie Balderstone (ne.)   - 

Germ. termen: bearo (oe.) zie baro (ohd.)   - 

Germ. termen: beer (nl.) e.a. Germ. var. ‘de bruine’ als geruststellende 
bijnaam voor de oorspronkelijke IE naam, vgl. skt. rkshas, gr. αρκτος, lat. 
ursus [zie Dier: beer: term: beer (‘bruine’) (Germ.)] 

  41 

Germ. termen: Behältersborn (d.) < Beldersborn, nu een veldnaam in Hessen, 
ca 1,5 km tNOv Hundelshausen, gem. Witzenhausen, die verwijst naar Baldr. 
Er bevindt zich hier ook een Behälterskopf. Zie de ws. lagis-hessen.de. 
Vergelijk Balzerborn [zie Ivn: Behältersborn (Du.) (veldnaam, tNOv 
Hundelshausen (tOv Kassel), gem. Witzenhausen, kr. Werra-Meißner-Kreis, 
Hessen); Ivn: Bad (6) Sooden-Allendorf: Balzerborn  (Du.) (locatie) (topogr., 
tOv Kassel, kr. Werra-Meißner-Kreis, Hessen)]                           [Behaltersborn] 
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Germ. termen: bekkskrautuðr (on.) ‘bankversiering’ of ‘het pronkstuk van de 
bank’ (Marcel Otten), een scheldnaam voor de god Bragi, die als dichter der 
goden niet alleen anderen kan loven, maar hen ook kan berispen [zie Kunst en 
schrift: esthetiek: versiering: term: bekkskrautuðr (‘bankversiering’) (Germ.)] 
                                                                                              [bekkskrautudr] 
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Germ. termen: Beldeg (on.) zie Baldr (on.)   - 

Germ. termen: Beldersborn (d.) zie Balzersborn (d.)   - 

Germ. termen: belewit (oe.) ‘mild’ [zie Karakter en gedrag: mildheid: term: 
belewit (adj.) (Germ.)] 
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Germ. termen: belewitten (onl.) zie Bilwis (d.)   - 

Germ. termen: Beli (on.) ‘bruller’ (waarsch.), reus die door Freyr wordt 
gedood. Freyr heet daarom bani Belja of Belja dólgr [zie Ivn: Beli (1) (Germ.) 
(reus); Geluid: brullen: term: beli (nom. ag.) (Germ.)] 

  47 

Germ. termen: Belja dólgr (on.) zie bani Belja (on.)   - 
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Germ. termen: beorğ (oe.) 1. ‘prehistorisch graf’, 2. ‘berg’. Geassocieerd met 
Wodan, dus een berg waarop aan Wodan geofferd werd [zie Aardhoogte: berg, 
Wodans-: term: beorğ (Germ.); Aardhoogte: berg: term: beorğ (Germ.); Graf: 
3. type: megalithisch ~: term: beorğ (Germ.)]                                       [beorg] 

  41 

Germ. termen: Bēow (oe.) ‘gerst’, een mythische koning, zoon van Sceldwa 
volgens een Oud-Engelse koningslijst. Deze namen lopen parallel met Bēowulf 
en Scyld Scēfing, welke laatste als Skjöldr de stamvader is van het Deense 
koningsgeslacht, maar ook overeenkomt met William of Malmesburys Scēaf, die 
evenals Scyld als kind in een boot met zijn hoofd op een schoof aan land komt. 
Byggvir, de korendemon, is via Bēow en Bēowulf verbonden met deze Scyld 
Scēfing of Scēaf. De naam Scēfing betekent misschien ‘van de schoof’ en Scēaf 
‘schoof’ (Axel Olrik). Vergelijk voor de genealogieën WP Anglo-Saxon royal 
genealogies, waaruit blijkt dat Hermod in de diverse tradities de vader is van 
Scyld Scēfing, Skjöldr, Sceldwa en Scēaf [zie Ivn: Bēow (Germ.) (myth. 
koning); Ivn: Bēowulf (Germ.) (held); Ivn: Scyld Scēfing = oe. Scēaf = on. 
Skjöldr (Germ.) (god-koning); Vegetatie: koren: gerst: term: bēow (Germ.); 
Vegetatie: korenschoof: term: scēaf (Germ.)]   

                                              [Beow, Beowulf, Scyld Scefing, Skjoldr, Skjǫldr] 

  43  47 

Germ. termen: bergsrå (zw.) zie Germ. termen: wichten   - 

Germ. termen: berserkr (on.) (pl. berserkir) ‘berenhemd’, benaming van een 
lid van een groep aan Odin gewijde mannen die zich in extase in de strijd 
werpen; vgl. úlfheðinn [zie Huid: berenhuid: term: berserkr (pl. naam mil. 
gemeenschap) (Germ.); Sociologie: gemeenschap, militaire: naam: ‘Berserkir’ 
(Germ.)] 

  39  43 

Germ. termen: Bestla (on.) < *Bastilōn ‘bastschenkster’, dochter van Bölþorn 
(Ýmir) en moeder van Odin [zie Ivn: Bestla (Germ.) (reuzin)] 

  39 

Germ. termen: Beyla (on.), beschermvrouwe van de veeteelt en dienaresse 
van Freyr. Betekenis en etymologie zijn onduidelijk: 1. < germ. *baunilō 
(Sievers), 2. verwant aan baula ‘koe’ (Jónsson), 3. < germ. *bīu-ilō ‘kleine bij’ 
(onwaarschijnlijk) (Olsen e.a.) [zie Ivn: Beyla (Germ.) (demon); Rund: koe: 
term: baula (Germ.)] 

  47 

Germ. termen: beytill (on.) ‘fallus’, verwant aan bauta ‘slaan’; vgl. 
bautasteinn [zie Seksualiteit: fallus: term: beytill (Germ.)] 

  47 

Germ. termen: beztr allra ballriða (on.) ‘de beste van alle helden (eig. ‘boude 
rijders’)’, een epitheton van Freyr [zie Ivn: Frō: Freyr: ‘Beztr allra ballriða’ 
(Germ.) (god); God: ‘Grootste held’ (Beztr allra ballriða) (Germ.); Halfgod: 
held: term: ballriði (Germ.)]                                            [beztr allra ballrida] 

  47 

Germ. termen: bierzede (nl.) zie ölsiðr (on.)   - 

Germ. termen: Bifröst (on.) zie Bilröst (on.)   - 

Germ. termen: bigalan (ohd.) zie galan* (germ.)   - 

Germ. termen: Bil (on.), Germaanse godin die samen met haar broer Hjúki 
bekend is van de mythe waarin Máni hen van de aarde weghaalt. Misschien zijn 
ze personificaties van de gestalten van de maan (de poppetjes in de maan). Bil 
komt voor in kenningen voor ‘vrouw’ [zie Ivn: Bil (Germ.) (myth. fig., dochter 
van Viðfinnr); Ivn: Hjúki (Germ.) (myth. fig., zoon van Viðfinnr); Mythe: Bil en 
Hjúki (Germ.)]] 

  49 

Germ. termen: Bileygr (on.) ‘slechtogig’, bijnaam van Odin .b.t. zijn 
ontbrekende of slechte oog [zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Bileygr’ (Germ.) (god); 
God: ‘Slechtogig’ (Bileygr) (Germ.); Lichaam: oog: slechtogig: term: bileygr 
(Germ.)] 

  45 
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Germ. termen: Billings mær (on.) ‘Billings dochter’, die Odin tevergeefs 
trachtte te verleiden [zie Mythe: Odins verleiding van Billings dochter (Germ.); 
Familierelaties: dochter: term: mær (Germ.)]                            [Billings maer] 

  45 

Germ. termen: Bilröst of Bifröst (on.) ‘vluchtige weg’, voorstelling van de 
Melkweg, waar Heimdallr de wacht houdt en waaroverheen alleen de goden 
(elke dag) en de zonen van Múspell (tijdens de Ragnarök) kunnen gaan. 
Oorspronkelijk is Bilröst de weg waarlangs de doden naar de hemel trekken. De 
brug heeft een vurige glans. De term ásbrú in Grm. 29 is een late vondst [zie 
Bouwwerk: brug naar Walhalla: ‘Bilröst = Bifröst = Ásbrú’ (Germ.); Kosmografie 
en geografie: weg: term: bilröst = bifröst (‘vluchtige weg’) (brug naar 

Walhalla) (Germ.)]                                         [Bilrǫst, Bifrǫst, Bilrost, Bifrost] 

  48  50 

Germ. termen: Bilskirnir of Bilskírnir (on.), de hemelse woning van Thor (in 
Grm. 24). Betekenis: 1. zonder accent: ‘die zich tegen instorting verzet’, 
d.w.z. ‘de onwrikbaar sterke’, 2. met accent: ‘de plotseling (door de bliksem 
?) oplichtende’. Zie ook þrúðheimr [zie Mythische woning: naam: ‘Bilskirnir’ of 
‘Bilskírnir’, de woning van Thor (Germ.); Macht en kracht: kracht: term: 
bilskirnir (‘de onwrikbaar sterke’) (woning van Thor) (Germ.); Licht en 
duisternis: schittering: term: skírnir, bil- (‘de plotseling oplichtende’) (woning 
van Thor) (Germ.)] 

  46 

Germ. termen: Bilwis (d.) (pilwiz (mhd.), belewitten (onl.), guede holden 
(onl.)), benamingen voor de ziektedemonen der witte wieven. Verklaring: A. 
Wolf: een wezen dat door toverij (wis) een verlammende kracht (bil) uitoefent 
op een ander. [zie Geest: ziektedemon: witte wieven (pl.) (Germ.); id.: 
belewitten; id.: bilmesschnitter; id.: bilwis; id.: pilwiz; id.: ‘guede holden’] 

  39 

Germ. termen: bilwisschnitter (d.), korendemon in zijn functie van 
kinderschrik [zie Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest: korengeest: 
kinderschrik: bilwisschnitter (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: bjarg (on.) 1. ‘rots(partij)’ (n. sg.), 2. voorgebergte dat in zee 

steekt (björg n. pl.); vgl. Himinbjörg en Hnitbjörg [zie Aardhoogte: 

rots(partij): term: bjarg (sg.) en björg (pl.) (Germ.); Aardhoogte: 

voorgebergte: term: björg (pl.) (Germ.)]                                               [bjorg] 

  50 

Germ. termen: bjarg: Himinbjörg (on.) (n. pl.) ‘hemelrots’, de woning van 

Heimdallr aan het einde van de hemel bij Bilröst. Himinbjörg kan tevens 

gezien worden als de wereldberg die de hemel ondersteunt. Heimdallr is 

immers met de wereldboom verbonden [zie Mythische woning: naam: 

‘Himinbjörg’, de ~ van Heimdallr (Germ.); Aardhoogte: berg, wereld-: 

‘Himinbjörg’ (Germ.); Aardhoogte: rots(partij): term: björg, himinn- 

(‘hemelrots’) (woning van Heimdallr / wreldberg) (Germ.)]  

                                                                                [Himinbjǫrg, Himinbjorg] 

  50 

Germ. termen: bjarg: Hnitbjörg (on.) zie lögr: Hnitbjarga lögr (on.)  

Germ. termen: bjarki (on.) ‘strijdbeer’, bijnaam van de berserkr Böðvar, die 

als beer vocht, in de Hrólfs saga kraka [zie Ivn: Böðvarr Bjarnarson: ‘bjarki’, ~; 

nl. Bodvar Beertje (Germ.) (sagenfig.); Dier: beer: term: bjarki (‘strijdbeer’) 

(heldennaam) (Germ.)] 

  43 

Germ. termen: björg (on.) (n. pl.) zie bjarg (on.) (n. sg.)   - 

Germ. termen: blað ilja þrúðar þjófs (on.) ‘blad voor de voetzolen van de dief 
van þrúðr’, een kenning voor ‘schild’ (Bragi), waaruit de populariteit van de 
Hrungnir-mythe blijkt. þrúðr is de dochter van Thor en is blijkbaar door 
Hrungnir ontvoerd 
[zie Wapen: schild: term: ‘blað ilja þrúðar þjófs’ (‘blad voor de voetzolen van 
de dief van þrúðr’) (kenning) (Germ.); Voorwerp: blad: term: blað ilja þrúðar 
þjófs (‘blad voor de voetzolen van de dief van þrúðr’) (kenning voor schild) 
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(Germ.); Beroep en functie: dief: term: þrúðar þjófr (kenning voor Hrungnir) 
(Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘blað ilja þrúðar þjófs’ (Germ.); 
Ivn: Hrungnir: ‘þrúðar þjófr’ (kenning) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: 
kenning: ‘þrúðar þjófr’ (Germ.); Ivn: þrúðr (1) (Germ.) (godin)] 
                                                                                    [blad ilja þrudar þjofs] 

Germ. termen: Blindr inn bölvísi (on.) ‘de boosaardige blinde’, vgl. Saxo 
Bolvisus luminibus captus (‘Bolvisus, beroofd van het licht’), bijnaam van Odin 
[zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Blindr inn bölvisi’ = lat. (Saxo) ‘Bolvisus luminibus 
captus’ (Germ.) (held-god); God: ‘Boosaardige blinde’ (Blindr inn bölvísi) 
(Germ.); Waarneming: zien: blindheid: term: Blindr inn bölvísi (‘de 
boosaardige blinde’) (bijnaam van Odin) (Germ.); Waarneming: zien: 
blindheid: term: luminibus captus (part.) (nl. Bolvisus) (L/R); Ethiek: 

slechtheid: term: bölvíss (adj.) (Germ.)]   [Blindr inn bǫlvísi, Blindr inn bolvisi] 

  45 

Germ. termen: blóð: Mantu þat, Óðinn, er vit í árdaga blendom blóði saman 
(on.) (Ls. 9): Loki herinnert Odin eraan dat ze bloedbroeders zijn [zie Rite: 
overgangsrite: opnemingsrite: adoptie(rite): bloedbroederschapsbezegeling: 
term: blanda blóði saman (Germ.)]                       [blod, Mantu that, Odinn ...] 

  48 

Germ. termen: blōdisōn* (oergerm.) ‘offeren’ [zie Offer: term: blōdisōn* (vb.) 
(Germ.)]                                                                                          [blodison] 

  42 

Germ. termen: blōdisōn*:  blœdsian, blētsian (oe.) (eng. bless) ‘met 
offerbloed besprenkelen’ [zie Reiniging en verzorging: besprenkeling: term: 
blœdsian, blētsian (‘met offerbloed besprenkelen’) (Germ.)]  
                                                                         [blodison, bloedsian, bletsian] 

  42 

Germ. termen: blóðörn rísta (on.) ‘ritsen van de bloedarend’, een Odinsoffer, 

oorspronkelijk een cultushandeling (het opnemen van de levenskrachten van 

de vijand), waarbij de rug gespleten werd en de longen eruit gehaald werden, 

later een vorm van vaderwraak. De bloedarend verwijst naar de heilige vogel 

van Odin [zie Dood en leven: vernietiging: ritsen van de bloedarend (blóðörn 

rísta) (Germ.); Vogel: arend: term: örn, blóð- (‘bloedarend’) (Odinsoffer) 

(Germ.); Offer: naam: ‘Blóðörn rísta’ (Germ.)]      [blóðǫrn rísta, blodorn rista] 

  42 

Germ. termen: Blóðughófi (on.) ‘met de bloedige hoef’, de naam van het 
paard van Freyr in het Alsvinnsmál en de þorgrímsþula (beide in 
Skáldskaparmál), beschouwd als bewijs dat ook Freyr een paard bezat, dat een 
gewond been had zoals in TMT [zie Ivn: Blóðughófi (Germ.) (paard); Lichaam: 
voet: hoef: term: hófr, blóðug- (‘bloedige hoef’) (Freyrs paard) (Germ.)] 
                                                                                                    [Blodughofi] 

  47 

Germ. termen: blœdsian, blētsian (oe.) zie blōdisōn*:  blœdsian, blētsian 
(oe.) 

  - 

Germ. termen: blœti (on.) ‘vereerd voorwerp, fetisj, idool’, dat als offergave 
kan worden aangeboden, zoals in het geval van Völsi, de vereerde 
paardenfallus in de Völsa þáttr [zie Religieus voorwerp: fetisj: term: blœti 
(Germ.)]                                                                                   [bloeti, blaeti] 

  47 

Germ. termen: blóta til árs ok friðar (on.) ‘offeren t.b.v. de oogst ( 
vruchtbaarheid) en de vrede’. Bij de offerdronk aan Njord (of Thor) en Freyr 
werd de spreuk ‘til árs ok friðar’ uitgesproken [zie Offer: doel: 
vruchtbaarheidsoffer; Offer: doel: vredesoffer; Taal: spreuk: frase: ‘til árs ok 
friðar’ (Germ.)]                                                             [blota til ars ok fridar] 

  39  42  43 

Germ. termen: blōtan (got.), blóta (on.) ‘offeren’, eig. ‘kracht verlenen door 
een magisch-religieuze handeling’, d.w.z. een religieuze handeling, waardoor 
de deelnemers in verbinding komen met de goddelijke wereld (De Vries, 
Grønbech) [zie Offer: term: blōtan, blóta (vb.) (Germ.)]            [blotan, blota] 
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Germ. termen: blōtan: bluostar (ohd.) ‘offer’ [zie Offer: term: bluostar (nom. 
act.) (Germ.)]                                                                                    [blotan] 

  42 

Germ. termen: blōtan: guþblostreis (got.) ‘offeraar’, als glosse voor gr. 
θεοσεβης (‘godvruchtig, vroom’) [zie Priester: term: guþblostreis (= θεοσεβης) 
(Germ.) (offerpriester)]                                                 [blotan, guthblostreis] 

  42 

Germ. termen: blótgoði (on.) ‘offerpriester’. Freyr en Njörðr worden 
blótgoðar der Asen genoemd [zie Priester: term: blótgoði (Germ.) 
(offerpriester)]                                                                                 [blotgodi] 

  47 

Germ. termen: blótgröf (on.) ‘offerput, offerbron’ [zie Wateren: bron, offer-: 

term: blótgröf (Germ.)]                                                      [blótgrǫf, blotgrof] 

  42 

Germ. termen: blótjarl (on.) ‘offerjarl’, bijnaam van jarl Hákon van 
Trondheim, die de heidense heiligdommen in 970 herstelde [zie Ivn: Hákon (2) 
Sigurðarson: ‘Blótjarl’, ~; nl. Hakon Offergraaf (Germ.) (jarl)]            [blotjarl] 

  51 

Germ. termen: blótkelda (on.) 1. ‘offerbron’, 2. ‘offermoeras’ [zie Wateren: 
bron, offer-: term: blótkelda (Germ.); Wateren: moeras: term: blótkelda 
(Germ.)]                                                                                         [blotkelda] 

  42 

Germ. termen: blótklæði (on.) ‘offerkleding’ [zie Kleding: type: cultusdracht: 
offerkleding: term: blótklæði (Germ.)]                                           [blotklaedi] 

  42 

Germ. termen: blótmaðr (on.) ‘offeraar’ [zie Beroep en functie: rel. persoon: 
offeraar of opdrachtgever van het offer: term: blótmaðr (Germ.)]    [blotmadr] 

  41 

Germ. termen: Blōtmōnath (oe.) ‘offermaand’, november, de tijd van het 
dierenoffer [zie Tijd: maand (Germ.): ‘Blōtmōnath’ = november; Tijd: maand: 
term: mōnath, blōt- (‘offermaand’) (november) (Germ.)]             [Blotmonath] 

  43 

Germ. termen: blótnaut (on.) ‘offerrund’, ook benaming voor de offerstier 
zelf [zie Rund: term: naut, blót- (‘offerrund’) (tevens stierennaam) (Germ.);  
Rund: stier, offer-: ‘Blótnaut’ (Germ.)]                                            [blotnaut] 

  41 

Germ. termen: blótspánn (on.) 1. oorspr. ‘offerstokje’, 2. ‘lotstokje’ = 
hlauttein [zie  Lot: lotsvoorwerp: lotstokje: term: hlaut (oorspr. betekenis), 
hlautteinn, hlautviðr, blótspánn, tán, wuldortān, tenos (pl.) (Germ.); 
Religieus voorwerp: bloedsprenkelkwast: term: blótspánn (Germ.)] [blotspann] 

  43 

Germ. termen: blóttrygill (on.) ‘offerbeker’ [zie Vat: beker: term: blóttrygill 
(Germ.)]                                                                                         [blotrygill] 

  42 

Germ. termen: blóttrygill: sleikja sinn blóttrygil innan (on.) ‘z’n offerbeker 
uitlikken’, een beledigende verwijzing naar de heidenen als 
‘offerbekeruitlikkers’ [zie Taal: uitspraak: laster: ‘offerbekeruitlikkers’ 
(Germ.)]                                                              [sleikja sinn blottrygil innan] 

  42 

Germ. termen: bluostar (ohd.) zie blōtan: bluostar (ohd.)   - 

Germ. termen: bluostrari (ohd.) ‘offeraar’, als glosse voor lat. sacerdos [zie 
Priester: term: bluostrari (= sacerdos) (Germ.) (offerpriester)] 

  42 

Germ. termen: bnauan (got.) zie noodvuur (nl.)   - 

Germ. termen: bocstæf (oe.) ‘letter’, zoals door de reus Mercurius ontdekt 
[zie Kunst en schrift: schrift: letterteken: term: bocstæf (Germ.)]    [bocstaef] 

  45 

Germ. termen: Boðn (on.) ‘vat’, tevens naam van een der vaten (het 
eigenlijke vat) waarin de dichtermede zich bevond; vgl. Són en Óðrœrir [zie 
Vat: term: boðn (Germ.); Vat: honingvat: ‘Boðn’ (Germ.)]                      [Bodn] 

  45 

Germ. termen: bodthing (ofr.) zie Latijnse termen: inscriptie: Alaisiagae   - 

Germ. termen: boef (nnl.) zie Bovi (on.)   - 

Germ. termen: boga-áss (on.) zie ansuz*: boga-áss (on.)   - 

Germ. termen: bogi (on.) ‘boog’ [zie Wapen: boog: term: bogi (Germ.)]   46 

Germ. termen: bogmaðr (on.) ‘boogschutter’, m.n. een kenning voor de god 
‘Ullr’ [zie Ivn: Ullr: ‘Bogmaðr’ (kenning) (Germ.) (god); God: ‘Boogschutter’ 
(bogmaðr) (Germ.); Beroep en functie: strijder: boogschutter: term: bogmaðr 

  46 

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
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/25.%20Index%20(2)%20van%20Griekse%20-%20Overige%20niet-IE%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30.%20Index%20(3)%20van%20Sanskritische%20termen%20A%20-%20N.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30a.%20Index%20(4)%20van%20Sanskritische%20termen%20O%20-%20Y.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                                   ga naar > Index (2) van Griekse - Overige niet-IE termen                           
                                                                        > Index (3) van Sanskritische termen A - N 
                                                                        > Index (4) van Sanskritische termen O - Y 
 
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 

 

(kenning voor Ullr) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘bogmaðr’ 
(Germ.)]                                                                                          [bogmadr] 

Germ. termen: Bölverkr (on.) ‘stoker’, bijnaam van Odin, omdat hij verwanten 
tegen elkaar ophitst [zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Bölverkr’ (Germ.) (god); God: 
‘Stoker’ (Hnikarr, Hnikuðr, Bölverkr) (Germ.); Beroep en functie: stoker: 

term: bölverkr (Germ.)]                                                     [Bǫlverkr, Bolverkr] 

  45 

Germ. termen: bölvíss (on.) ‘kwaadaardig’, eig. ‘bal-wijs’, gezegd van heksen 
die kwade toverij bedrijven; eveneens een bijnaam van Odin in zijn gedaante 
van Bolvisus de blinde in Saxo; vgl. Blindr inn bölvísi (on.) [zie Ethiek: 
slechtheid: term: bölvíss (adj.) (Germ.); Ivn: Wodan: Odin: ‘Blindr inn bölvisi’ 

= lat. (Saxo) ‘Bolvisus luminibus captus’ (Germ.) (held-god)]   [bǫlvíss, bolvíss] 

  40  45 

Germ. termen: bönd (on.) zie band: bönd (on.)   - 

Germ. termen: Book of Leinster (eng.) zie Kelt. termen: Lebar na 
Núachongbála 

  - 

Germ. termen: bottenwerpen (nl.), knútukast (on.), wedstrijd, vergelijkbaar 
met de bierzede en de mannenvergelijking; het is waarschijnlijk een oude rite 
en komt ook voor tijdens het buulfeest op Terschelling [zie Strijd en vrede: 
strijd, wed-: bottenwerpen: term: knútukast (Germ.)] 

  43 

Germ. termen: Bovi (on.) = Bous (Saxo), Germaanse god die optreedt als 
wreker van Baldr; zoon van Odin en Rindr (in Denemarken; vgl. Váli). Hij is een 
boerengod, die later verbeeld wordt als pop. Etym. en betekenis (onzeker): 1. 
= bói: a. ‘bewoner’, b. ‘verwekker’ (Neckel), 2. ‘broeder’ (Much), 3. ~ mhd. 
buobe, nhd. bube, nnl. boef: ‘mannelijk kind’. Bovi is pas later in de Deense 
Baldr-mythe opgenomen, maar hij blijft een macht der vruchtbaarheid [zie 
Ivn: Bous = Bovi (Germ.) (god); Geslacht en rijpheid: jonge man: term: buobe 
(mhd.), bube (nhd.), boef (nnl.) (Germ.); Kunst en schrift: beeld: pop, stro-: 
‘Bovi’ (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: bragarfull en bragafull (on.) ‘beker van de roemrijke daad’ 
resp. ‘beker van bragi’. De bragarfull is een heildronk, m.n. een 
‘poëziedronk’, geheven tijdens het erfmaal, vergezeld van een eedaflegging 
[zie Eten en drinken: dronk, poëzie-: term: bragarfull (bragafull) (Germ.); 
Vat: beker: term: bragarfull, bragafull (‘beker van de roemrijke daad’ resp. 
‘beker van Bragi’) (tevens heildronk) (Germ.)] 

  42  43 

Germ. termen: Bragi (on.), Germaanse god van de dichtkunst. Etym. en 
betekenis: 1. (eig.) ‘de met mana vervulde’, 2. ‘krijger, vorst’, 3. ‘het 
menselijk offer dat i.p.v. de koning gebracht wordt’; vgl. gr. φαρμακος 
‘zondebok’ (zie aldaar) en skt. brahman ‘ziener, schepper van spreuken, 
priester’ (<IE wortel * brh ‘machtig zijn’) (Dumézil) (zie aldaar). Karakter: 
Bragi is de hemelse tegenhanger van de hofdichter in het algemeen en spreekt 
het vredelievende en levenbrengende woord (eed, poëzie), waarin hij 
verschijnt; als zodanig is hij de gemaal van Iðunn (die ook leven brengt) en 
maakt hij deel uit van de kring van Odin. Hij hoort ook thuis in de vegetatie- 
en heroëncultus (De Vries) 
[zie Ivn: Bragi (1) (Germ.) (god); Macht en kracht: magische kracht: term: 
bragi (‘met mana vervuld’) (Germ.); Heerser: leider, militaire: term: bragi 
(Germ.); Heerser: koning: term: bragi (Germ.); Offer: kar.: plaatsvervangend 
~: term: bragi (‘koning(soffer)’) (Germ.)] 
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Germ. termen: bragr (on.) 1. ‘de verhevenste’, 2. ‘dichtkunst’, waarschijnlijk 
verwant met skt. brahman ‘offerhymne’, geassocieerd met ‘macht’ (mana) 
[zie Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: bragr (‘verhevenste’) (adj.) 
(Germ.); Taal: poëzie: term: bragr (Germ.)] 
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Germ. termen: bragr: Ásabragr (on.) ‘verhevenste der Asen’ (Skm. 33), d.w.z. 
Thor [zie Ivn: Donar: Thor: ‘Ásabragr’ (Germ.) (god); God: ‘Verhevenste der 
Asen’ (Ásabragr) (Germ.); Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: bragr, 
Ása- (‘verhevenste der Asen’) (bijnaam van Thor) (Germ.)]               [Asabragr] 

  46 

Germ. termen: Breiðablik (on.) ‘brede glans’, de woning van Baldr [zie 
Mythische woning: naam: ‘Breiðablik’, de ~ van Baldr (Germ.); Licht en 
duisternis: schittering: term: blik, breiða- (‘brede glans’) (woning van Baldr) 
(Germ.)]                                                                                        [Breidablik] 

  48 

Germ. termen: Brísingamen (on.) ‘halssieraad van Brísingr’, de halskettting die 
aan Freyja toebehoorde en door Loki gestolen wordt, reden waarom hij 
Brísings girðiþjófr ‘de dief van Brísings gordel’ heet. 
Het sieraad was oorspronkelijk een geboorteamulet en komt overeen met de 
Brísings gjörð die Loki steelt en de Singasteinn, waarom Loki en Heimdallr 
vechten in de Húsdrápa en die wordt aangeduid met een term die verwijst 
naar de vruchten van een West-Indische plant (on. hafnýra ‘zeenier’; later no. 
vettenyrer ‘wichtnieren’, de. søbønner ‘zeebonen’). Deze komt met de 
golfstroom naar Scandinavië, wordt daar om de heupen van een zwangere 
vrouw gehangen om de weeën te verzachten en heet dan ijsl. lausnar-steinar 
‘verlossingsstenen of geboortestenen’ Zie ook Brísingr (on.) 
 
[zie Sieraad: ketting, hals-: ‘Brísingamen’ (Germ.); Sieraad: ketting, hals-: 
‘Brosinga mene’ (Germ.); Sieraad: ketting, hals-: term: men (Germ.); 
 
 Ivn: Loki: ‘Brísings girðiþjófr’ (kenning) (Germ.) (god-geest); God: ‘Dief van 
Brísings gordel’ (Brísings girðiþjófr) (Germ.); Beroep en functie: dief: term: 
Brísings girðiþjófr (kenning voor Loki) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: 
kenning: ‘Brísings girðiþjófr’ (Germ.); 
 
 Vegetatie: vrucht: hafnýra (on.) = vettenyrer (no.) = søbønner (de.) = lausnar-
steinar (ijsl.) (Germ.); Religieus voorwerp: amulet: ‘Brísings gjörð’ (Germ.); 
Religieus voorwerp: amulet: ‘Singasteinn’ (Germ.); Religieus voorwerp: 
amulet: term: lausnar-steinar (Germ.)]         [Brisingamen, Brisings girdithjofr] 
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Germ. termen: Brísingr (on.), gefingeerde persoonsnaam, gegeven aan het 
sieraad (Brísingamen) c.q. de gordel (Brísings gjörð) van Freyja. Betekenis: ~ 
no. brisa ‘glanzen, schitteren’, wegens de glans van de hafnýra (het amulet). 
In Bēowulf is sprake van de Brosinga mene, ook bekend uit de Harlungensage. 
Volgens Eliade zijn parels symbolen van de vrouwelijke vruchtbaarheid. C&V 
geeft echter als vertaling van brísingr ‘vuur’, verborgen in de diepzee. Zie ook 
Brísingamen (on.) [zie Licht en duisternis: schittering: term: brisa (vb.) 
(Germ.); Sieraad: ketting, hals-: ‘Brosinga mene’ (Germ.); Ivn: Brísingr 
(Germ.) (gefingeerde naam); Vuur: term: brísingr (Germ.)]  
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Germ. termen: Brísings girðiþjófr (on.) zie Brísingamen (on.)   - 

Germ. termen: broðurbani (on.) ‘broedermoord’, een van de voortekenen van 
de ondergang van de wereld (Vsp. 45; brœðr muno beriaz / ok bönum verðaz). 
Broederstrijd en –moord kwamen zowel bij mensen als goden voor [zie Dood en 
leven: vernietiging: moord,  broeder-: term: broðurbani (Germ.)   [brodurbani] 
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Germ. termen: brúðhlaup (on.) zie bruiloft (nl.)   - 

Germ. termen: brúðkaup (on.) ‘huwelijksfeest’, eig. het huwelijk, voltrokken 
d.m.v. de overdracht van de mundr (een som gelds) door de bruidegom, 
waarna de mundr het persoonlijk bezit van de bruid werd [zie Huwelijk: term: 
brúðkaup (‘bruidkoop’) (Germ.)]                                                     [brudkaup] 
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Germ. termen: brudloht (os.) zie bruiloft (nl.)   - 

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
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/25.%20Index%20(2)%20van%20Griekse%20-%20Overige%20niet-IE%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30.%20Index%20(3)%20van%20Sanskritische%20termen%20A%20-%20N.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30a.%20Index%20(4)%20van%20Sanskritische%20termen%20O%20-%20Y.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                                   ga naar > Index (2) van Griekse - Overige niet-IE termen                           
                                                                        > Index (3) van Sanskritische termen A - N 
                                                                        > Index (4) van Sanskritische termen O - Y 
 
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 

 

Germ. termen: brúðr (on.) ‘bruid, gemalin’. Een epitheton met als lid -brúðr 
kan duiden op een heilig huwelijk, zoals þorgerðr hölgabrúðr, Helgi’s bruid  (of 
bruid van de hörgar), Freyja Vanabrúðr, Wanenbruid, of Skaði goðbrúðr (of 
brúðr guða), Godenbruid [zie Huwelijk: gemalin: term: brúðr (Germ.)]  [brudr] 

  49 

Germ. termen: brúðr himins (on.) zie Glenr: Glens beðja (on.)   - 

Germ. termen: bruiloft (nl.), eig. ‘bruidloop’, een snelle, vluchtgelijke 
wegleiding. Het is een ommegangsrite of een overgangsrite ter bescherming 
van de aanstaande echtelieden. Er zijn diverse taalvarianten: ohd. brūtlouft, 
os. brudloht, mnl. bruudlocht, brulocht, on. brúðhlaup, oe. brydhlop [zie 
Rite: overgangsrite: opnemingsrite: huwelijksrite: term: bruiloft (e.var.) 
(Germ.)]                                                                        [brutlouft, brudhlaup] 

  39 

Germ. termen: bruna-öld (on.) zie öld: bruna-öld (on.)   - 

Germ. termen: brunnr (on.) ‘bron’, m.n. de heilige bron zoals de 
waarzeggende bron of Nornenbron, de mythische bron zoals die van Mímir, en 
de offerbron [zie Wateren: bron: term: brunnr (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: brūtlouft (ohd.) zie bruiloft (nl.)   - 

Germ. termen: bruudlocht, brulocht (mnl.) zie bruiloft (nl.)   - 

Germ. termen: brydhlop (oe.) zie bruiloft (nl.)   - 

Germ. termen: brýdlāc (oe.) zie lācan: brýdlāc (oe.)   - 

Germ. termen: bube (nhd.) zie Bovi (on.)   - 

Germ. termen: buobe (mhd.) zie Bovi (on.)   - 

Germ. termen: burhgemōt, þriwa on geare (oe.), eig. ‘driemaal in het jaar 
een stadsvergadering’, een citaat dat betrekking heeft op de driemaal in het 
jaar gehouden dingvergaderingen bij de Angelsaksen [zie Instelling en 
organisatie: vergadering, volks-: ding: term: burhgemōt (Germ.)] 
                                                                           [thriwa on geare burhgemot] 

  43 

Germ. termen: burr (on.) ‘zoon’, tevens de naam van een reus, Burr of Borr, 
de zoon van Buri en de gemaal van Bestla [zie Familierelaties: zoon: term: 
burr (Germ.); Ivn: Borr = Burr (Germ.) (reus)] 

  46 

Germ. termen: butz (d.), korendemon in zijn functie van kinderschrik [zie 
Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest: korengeest: kinderschrik: butz 
(Germ.)] 

  39 

Germ. termen: Buulfeest (nl.), feest op Terschelling in januari, waarbij botten 
van de opgegeten reus geworpen worden: het bottenwerpen of knútukast (on.) 
(zie ald.) [zie Feest: buulfeest (Germ.)] 

  43 

Germ. termen: bygg (on.) zie Byggvir (on.)   - 

Germ. termen: Byggvir (on.), een korendemon en dienaar van Freyr. Hij is het 
koren zelf, dat tussen de molenstenen vermalen wordt; vgl. John Barleycorn 
en Kvasir. Etymologie: < bygg ‘koren’ (Sievers) [zie Ivn: Byggvir (Germ.) 
(demon); Vegetatie: koren: term: bygg (Germ.)] 

  47 

Germ. termen: byrele (oe.) zie Latijnse termen: inscriptie: Burorina: deae 
Burorine 

  - 

Germ. termen: Cherusci (germ.-lat.) zie herut (germ.)   - 

Germ. termen: Ciesburc (ohd.) zie teiwaz*: Ciesburc (ohd.)   - 

Germ. termen: cofa (oe.) zie Kobe (d.)   - 

Germ. termen: cofgodu (pl. cofgodas) (oe.), eig. ‘huisgod’, de beschermgeest 
van het huis, vergelijkbaar met de penates of lares; vgl. kobold [zie Geest: 
beschermgeest van het huis: cofgodu (pl. cofgodas) (Germ.); God: 
beschermgod van het huis en de familie: term: cofgodu (pl. cofgodas) 
(beschermgeest van het huis) (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: Cyuuari (ohd.) zie teiwaz*: Cyuuari suapa (ohd.)   - 
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Germ. termen: dādsisas (os.) ‘dodenzang’, < germ. dauþa- ‘dood’, sisa- enz. 
‘lijkzang’ [zie Taal: zang, samen-: dodenzang: term: dādsisas (Germ.); Dood 
en leven: dood: term: dauþa- (Germ.); Taal: zang, samen-: dodenzang: term: 
sisa- (Germ.)]                                                                                   [dadsisas] 

  39 

Germ. termen: dagr (on.) ‘dag’. Als god is Dagr de zoon van Nótt (Nacht) en 
Dellingr (een Ase) en de broer van Jörð en Auðr. Hij berijdt Skinfaxi [zie Tijd: 
dag: term: dagr (tevens godennaam) (Germ.); Ivn: Dagr (1) (Germ.) 
(goddelijke personificatie van de dag); Familierelaties: genealogie van Nótt 
(Germ.); Mythe: Nótt en Dagr (Germ.)] 

  50 

Germ. termen: dalr (on.) ‘dal’, als tweede lid van een theofore plaatsnaam 
een plaats van verering [zie Aardformatie: dal: term: dalr (Germ.)] 

  47 

Germ. termen: Danærygh (on.), naam van een kroningssteen bij Viborg in 
Denemarken [zie Steen: rechtssteen: kroningssteen: ‘Danærygh’ in 
Denemarken (Viborg) (Germ.)]                                                       [Danaerygh] 

  41 

Germ. termen: daupjan (got.) ‘dopen’ door onderdompeling, de Chr. wijze 
[zie Reiniging en verzorging: reiniging(srite): doop, water-: term: daupjan 
(Chr.-Germ.); Werkzaamheid: bewegen: onderdompeling: term: daupjan 
(tevens Chr. rite) (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: dauþa (germ.) zie dādsisas (os.)   - 

Germ. termen: dead man’s part, the (ne.) ‘dodendeel’ [zie Bezit en roof: 
gave: grafgift: dodendeel: term: the dead man’s part (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: deofulgild (oe.) zie geld (germ.)   - 

Germ. termen: díar (on.) (pl.) ‘goden’, m.n. gebruikt door Kórmakr in de 
skaldenpoëzie [zie God: term: díar (pl.) (Germ.)]                                    [diar] 

  44 

Germ. termen: díar: día fjarðar breytir (on.), ‘bewerker van het fjord der 
goden’, i.e. ‘dichter’, een (ingewikkelde) kenning van de hand van Kórmakr 
Ögmundarson, waarbij ‘het fjord der goden’ poëzie betekent. Het fjord met 
zijn water verwijst dan naar drank of mede [zie Beroep en functie: dichter: 
term: ‘día fjarðar breytir’ (kenning) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: 
kenning: ‘día fjarðar breytir’ (Germ.)]                       [diar, dia fjardar breytir] 

  44 

Germ. termen: dierziel (nl.), de ziel van een mens die uittreedt in de 

gedaante van een dier en meestal door een ander gezien wordt [zie Geest: 

ziel, dier-] 

  39 

Germ. termen: diesseitig (d.), betrekking hebbend op deze wereld [zie 
Kosmografie en geografie: deze (lichamelijke, aardse, menselijke) wereld; het 
profane] 

  28 

Germ. termen: dinsdag (nl.): ‘*Tīwaz-dag’. Bij veel Germaanse volken bestaat 
het eerste deel van de naam voor dinsdag uit de naam van de god *Tīwaz (= 
on. Týr), overeenkomend met Mars (2): lat. dies Martis, alem. Zīstac, oe. 
Tīwesdæg, ne. Tuesday, fr. Tisdei, skand. Týsdagr. Deze namen vormen 
bronnen voor Mars-*Tīwaz [zie bij Tijd: dag, week-: dinsdag]  
                                                                     [Tiwaz-dag, Tiwesdaeg, Tysdagr] 

  44 

Germ. termen: dinsdag: Dienstag (d.). Deze vorm komt oorspronkelijk alleen 
voor in Noord-Duitsland. De verklaring is omstreden: 1. misschien < þingsaz, de 
bijnaam van *Tīwaz, waarna de woordvorming plaatsvond analoog aan 
woensdag naast dialectische nevenvormen, 2. ook kan een ontwikkeling 
gevolgd zijn vanuit *tīwesdag > Diestag > Dienstag. In Zuid-Duitsland kende 
men andere namen voor dinsdag, zoals Ertac (Beieren) en Aftermontag 
(Zwaben) [zie bij Tijd: dag, week-: dinsdag] 

  44 

Germ. termen: dís (on.) (pl. dísir), een als groep optredende vrouwelijke 
vruchtbaarheidsmachten met een cultus (dísablót) en een heiligdom 
(dísarsalr). ‘Dísir’ is later een verzamelnaam geworden voor allerlei soorten 

  43  49 
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bovennatuurlijke wezens: valkyrja, fylgja, spákona, draumkona, norn. Maar 
ook is er een ontwikkeling van groep (reeds IE, vgl. de Indische dhishanās, zie 
aldaar) naar individu (Vanadís (Freyja), öndurdís (Skaði)) 
[zie Geest: vruchtbaarheidsgeest, vrouwelijke: dís (pl. dísir) (Germ.)] 
                                                                                                       [dis, disir] 

Germ. termen: dísablót (on.) ‘Disenoffer’, offer aan de dísir, waarschijnlijk 
verricht door vrouwen midden oktober in West-Scandinavië. Het is een 
koningsoffer. Zie ook disting [zie Offer: ~ aan de disen: term: dísablót 
(Germ.)]                                                                                           [disablot] 

  42  43  49 

Germ. termen: dísarsalr (on.) ‘tempel van een dís’, vgl. aedes Dianae (Historia 
Norvegiæ). Er is hier sprake van één dís, wat een jongere ontwikkeling is. 
Gewoonlijk en oorspronkelijk worden ze altijd als groep genoemd; vgl. de 
theofore plaatsnamen met als eerste lid dísa- (gen. pl.) [zie Heiligdom: tempel 
van de dísir: term: dísarsalr (= aedes Dianae) (Germ.); Heiligdom: tempel van 
de Disen te Uppsala (Germ.)]                                                            [disarsalr] 

  49 

Germ. termen: dísarskáld (on.) ‘dichter van de dís’, bijnaam van de skald 
þorbjörn, die blijkbaar lofliederen maakte voor een dís, misschien Vanadís 
(Freyja) [zie Ivn: þorbjörn (2) dísarskáld (Germ.) (dichter); Beroep en functie: 
dichter: term: skáld: dísarskáld (Germ.)]                                        [disarskald] 

  43 

Germ. termen: Dísaþing (on.), vergadering der Zweden in Uppsala, vergezeld 
van een markt en een offer aan de Dísir (Dísablót) [zie Instelling en 
organisatie: vergadering, volks-: ding: ‘Dísaþing’ (bij Uppsala) (Germ.)] 
                                                                                                      [Disathing] 

  49 

Germ. termen: Dísaþing: disting (zw.) ‘markt’, latere benaming van de markt 
begin februari, tijdens welke het landelijke offerfeest te Uppsala, dat tevens 
een dísablót bevatte, gehouden werd [zie Bezit en roof: verwerving: kopen, 
verkopen: markt: term: disting (Germ.)]                                          [Disathing] 

  43  49 

Germ. termen: Dísavin (on.) zie Disin (no.)   - 

Germ. termen: Disevid (zw.), plaatsnaam in Zweden, verwijzend naar een 
cultusplaats van de disen. Etym.: < Disaui [zie Ivn: Disaui = Disevid (mod.) 
(Zw.) (topogr.)] 

  49 

Germ. termen: Disin (no.), plaatsnaam in ZO-Noorwegen die 5 x voorkomt. 
Etymologie: < Dísavin, hetgeen op een oude vruchtbaarheidscultus duidt. De 
dísir in dit gebied staan in relatie tot Ullr en Thor i.p.v. zoals gewoonlijk 
Freyja en Hörn [zie Ivn Disavi = mod. Disevid (Zw.) (heuvel, tOv Heda, Heda, 
Ödehögs kommun, Östergötland)] 

  49 

Germ. termen: djúpauðigr (on.) ‘wijs’, bijnaam van Auðr, de dochter van Ketil 
flatnefr, wegens haar vrome en wijze karakter. Ze was Christin en liet zich aan 
de vloedlijn begraven wegens het ontbreken van heilige grond. Haar zoon 
heette echter Ketill inn fíflski (‘de dwaas’) [zie Ivn: Auðr (2) hin djúpauðga 
(Germ.) (sagenfig.); Filosofie: kennis: wijsheid: term: djúpauðigr (adj.) 
(Germ.)]                                                                                       [djupaudigr] 

  51 

Germ. termen: dómhringr (on.), domarering (zw.), eig. ‘gerechts-steenkring’, 
prehistorische steenkring (AD 400 – 500) rond een centrale steen, oorspr. 
gebruikt als vooroudergraf, later als gerechtsplaats [zie Steen: heilige 
opgerichte ~: steenkring: term: dómhringr (domarering) (‘gerechts-
steenkring’) (Germ.); Kosmografie en geografie: plaats, gerechts-: term: 
dómhringr (domarering) (Germ.); Kosmografie en geografie: plaats, vergader-: 
term: dómhringr (domarering) (Germ.)]                                         [domhringr] 

  41  42 

Germ. termen: Donar (germ.) ‘donder’, de Germaanse dondergod. Etymologie: 
Donar (en var.) < germ. * þunra- met IE verwantschappen: lat. tonitrus 
‘donder’, gr. lesb. τεννει, skt. tanyatu ‘donder’, gall. Tanaros ‘de bruisende’, 

  46 
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naam van een rivier. Het suffix IE –ro, -ra 1. ‘sterk, machtig’, 2. ‘sterke 
fysieke of psychische beweging’. Betekenis: Donar ’de machtige donderaar’, 
vgl. Indra ‘de krachtig gezwollene’ (indien verwant met gr. οιδ- ‘zwellen’) 
[zie Ivn: Donar (Germ.) (god) (alg.); God: ‘Dondergod’ (Donar, þórr) (Germ.); 
Natuurverschijnsel: donder: term: þunra-* (Germ.); Natuurverschijnsel: 
donder: term: tonitrus (L/R); Natuurverschijnsel: donder: term: τεννει (Gr.); 
Natuurverschijnsel: donder: term: tanyati (‘hij dondert’) (Ind.); Ivn: Tanarus 
(2) (lat.) = it. Tanaro = gall. Tanaros (2) (Ταναρος) (It.) (rivier, regio’s Liguria 
en Piëmont); Geluid: bruisen: term: tanaros (adj.) (tevens riviernaam) (Kelt.); 
Macht en kracht: kracht: term: –ro, -ra (suffix) (IE); Macht en kracht: macht: 
term: –ro, -ra (suffix) (IE); Werkzaamheid: zwellen: term: οιδ- (Gr.); Ivn: Indra 
(1) (Ind.) (god)]                                                                      [thunra-, tennei] 

Germ. termen: donarestag (ohd.) zie donderdag (nl.)   - 

Germ. termen: donderdag (nl.), leenvertaling van dies Iovi (zie aldaar). De 
donderdag was voor de Germanen een heilige dag, waarop zo weinig mogelijk 
gewerkt mocht worden. Bruiloften werden waarschijnlijk ook op donderdag 
gevierd i.v.m. het vruchtbaarheidsaspect van Donar-Thor, die zijn naam gaf 
aan het eerste lid van deze weekdagnaam: ohd. donarestag, mnd. dunredach, 
d. Donnerstag, oe. þunresdæg, ne. Thursday, ofr. thunresdei, on. þórsdagr, 
no. torsdag [zie bij Tijd: dag, week-: donderdag]        [thunresdaeg, thorsdagr] 

  46 

Germ. termen: donderdag, witte (nl.) zie Gründonnerstag (d.)   - 

Germ. termen: Donnerstag (d.) zie donderdag (nl.)   - 

Germ. termen: doop (nl.), verwant aan got. daupjan, dopen door 
onderdompeling, een Chr. rite [zie Reiniging en verzorging: reiniging(srite): 
doop, water-]; Reiniging en verzorging: reiniging(srite): doop, water-: term: 
doop (Chr.-Germ.) 

  39 

Germ. termen: draugr (on.), oorspronkelijk een schadelijk wezen, later een 
spook, de kwaadaardige geest van een overledene [zie Geest: ziel: 
dodengeest: spook: term: draugr (Germ.); Religie: geloof in wederkeer als 
levende lijk: draugr (Germ.)] 

  9  39  40 

Germ. termen: draumkona (on.) ‘droomvrouw’, een vrouw die in iemands 
droom voorkomt en raad geeft. Ze vallen onder de dísir [zie Geest: wezen, 
droom-: term: draumkona (Germ.)] 

  49 

Germ. termen: draumr: njóta draum síns (on.) ‘z’n droom afmaken’, drukt het 
geloof uit dat men iemand niet mag wekken, wanneer hij droomt [zie 
Psychologie: droom: term: njóta draum síns (verbale uitdrukking) (Germ.)] 
                                                                                           [njota draum sins] 

  43 

Germ. termen: Draupnir (on.) ‘druiper’, de ring van Odin, vervaardigd door de 
dwergen. Elke negende nacht ontstaan acht ringen uit Draupnir, die volgens De 
Vries  het symbool is van de negendaagse week in de maantijdrekening [zie 
Sieraad: ring, heilige: ring van Odin: ‘Draupnir’ (Germ.); Werkzaamheid: 
druipen: term: draupnir (nom. ag.) (Odins ring) (Germ.)] 

  45 

Germ. termen: Draupnis dögg (on.) ‘dauw van Draupnir’, kenning voor 
‘rijkdom’ [zie Welzijn en ziekte: rijkdom: term: ‘Draupnis dögg’ (‘dauw van 
Draupnir’) (kenning) (Germ.); Water: dauw: term: dögg, Draupnis (‘dauw van 
Draupnir’) (kenning voor rijkdom) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: 

‘Draupnis dögg’ (Germ.)]                                  [Draupnis dǫgg, Draupnis dogg] 

  45 

Germ. termen: Draupnis dýrsveiti (on.) ‘Draupmirs kostbare zweet’, kenning 
voor ‘rijkdom’ [zie Lichaam: lichaamssap: zweet: term: dýrsveiti, Draupnis 
(‘Draupmirs kostbare zweet’) (kenning voor rijkdom) (Germ.); Welzijn en 
ziekte: rijkdom: term: ‘Draupnis dýrsveiti’ (‘Draupnirs kostbare zweet’) 

  45 
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(kenning) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Draupnis dýrsveiti’ 
(Germ.)]                                                                            [Draupnis dyrsveiti] 

Germ. termen: dreag (oe.) ‘spook’ [zie Geest: ziel: dodengeest: spook: term: 
dreag (Germ.)] 

  9 

Germ. termen: drekka soðit (on.) ‘het brouwsel drinken’, nl. het 
vleesbrouwsel (dus zonder het vlees) als offerdrank [zie Eten en drinken: 
mede: vleesbrouwsel: term: soðit (Germ.)]                                 [drekka sodit] 

  42 

Germ. termen: drottning (zw.) ‘koningin’, misschien een verwijzing naar de 
functie van priesteres; vgl. käring [zie Heerser: koningin: term: drottning 
(Germ.)] 

  42 

Germ. termen: drucko Thordhns gilde (zw.) ‘hielden een drinkgelag ter ere 
van Thor’, hetgeen de boeren in Savolax in de 16e eeuw deden, een bewijs 
ervoor dat de Finnen de cultus van Thor van de Zweden hebben overgenomen 
[zie Eten en drinken: dronk: drinkgelag, cultisch: term: gilde (Germ.); Ivn: 
Donar: Thor: ‘Thordhn’ (Germ.) (god)] 

  46 

Germ. termen: dult (beiers) zie dulþs (got.)   - 

Germ. termen: dulþs (got.) 1. oorspr. ’het spruiten’, indien verwant met gr. 
θαλλω, 2. vandaar ‘Pasen’, 3. ‘feest’. De namen Heimdallr ‘wereldboom’ en 
Mardöll ‘Zeekruid’ (?) kunnen aan dulþ verwant zijn [zie Dood en leven: groei: 
term: dulþs (Germ.); Feest: lentefeest: paasfeest: dulþs (Germ.-Chr.); Feest: 
term: dulþs (‘groei’) (Germ.)]                                                              [dulths] 

  43  48  49 

Germ. termen: dulþs: tult (ohd., mhd.), dult (beiers) ‘kerkelijk feest, 
jaarmarkt’. Etym.: < got. dulþs, als leenwoord in het Duits overgenomen [zie 
Feest: kerkelijk ~: term: tult, dult (Germ.); Bezit en roof: verwerving: kopen, 
verkopen: markt: term: tult, dult (Germ.)] 

  43 

Germ. termen: dun (eng.) ‘donkerbruin’ < oi. donn [zie Kleur: bruin, donker-: 
term: dun (eng.) Germ.)] 

  59 

Germ. termen: dunredach (mnd.) zie donderdag (nl.)   - 

Germ. termen: duradómr (on.), een ‘deuroordeel’, een rechtsspreuk die de 
doden moeten gehoorzamen en die hen beveelt weg te gaan [zie Taal: bevel: 
wegzending van de dodengeesten: deuroordeel: term: duradómr (Germ.)] 
                                                                                                     [duradomr] 

  39 

Germ. termen: duris (ohd.) zie reus (nl.)   - 

Germ. termen: dvergr (on.) 1. ‘dwerg’, 2. ‘steunbalk van het huis’ [zie Geest: 
dwerg: term: dvergr (Germ.); Bouwwerk: zuil, steun-: term: dvergr (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: dvergskot (no.) zie pijlschot (nl.)   - 

Germ. termen: dyrgja (on.) (fem.) ‘dwergin’ [zie Geest: dwerg: term: dyrgja 
(fem.) (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: dysse (de.), een kamergraf met één deksteen, waarvoor het 
Keltische woord dolmen wordt gebruikt [zie Graf: 3. type: megalithisch ~: 
dolmen (de. dysse); Aardhoogte: steenhoop: term: dysse (megalithisch graf) 
(Germ.)] 

  39 

Germ. termen: eaden (oe.) zie 1. noodlot (nl.), 2. spinnen en weven (nl.)   - 

Germ. termen: ealdsweord (oe.) zie eoten: ealdsweord eotenisc (oe.)   - 

Germ. termen: ealgían (oe.) ‘verdedigen, beschermen’; vgl. alh- (germ.) en 
Alhīz* (germ.) [zie Strijd en vrede: beschermen: term: ealgían (Germ.)] 
                                                                                                         [ealgian] 

  42 

Germ. termen: ealh (oe.) zie alh- (germ.)   - 

Germ. termen: Earendel (oe.) 1. ‘glans’, 2. ‘morgenster’. Earendel is verwant 
aan Aurvandill, wiens teen door Thor aan de hemel geplaatst wordt. De naam 
Aurvandill wordt meestal verbonden met lat. Aurora. Andere verwante namen 
zijn Horvendillus (Saxo), Orendel (uit een Duitse legende) en Auriwandalo 
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(Langb. naam) [zie Hemellichaam: planeet: ‘Venus’ (3): ‘Earendel’ (Germ.); 
Licht en duisternis: schittering: term: earendel (Germ.); Ivn: Aurvandill (2) 
(Germ.) (myth. fig.); Ivn: Aurvandill (2): Horvendillus (Germ.) (myth. fig.); Ivn: 
Orendel (Germ.) (sagenfig.); Ivn: Auriwandalo (Germ.) (alg. lang. 
persoonsnaam)] 

Germ. termen: Easter (eng.) zie ōstarūn (ohd.)   - 

Germ. termen: Eastur-mōnath (oe.), de maand april, volgens Beda genoemd 
naar de godin Eostra [zie Tijd: maand (Germ.): ‘Eastur-mōnath’ = april; Ivn: 
Ōstara (ohd.) = lat. (Beda) Eostra; Tijd: maand: term: mōnath, Eastur- 
(‘Ōstara-maand’) (april) (Germ.)]                                             [Easturmonath] 

  41 

Germ. termen: Eberesche (d.) ‘lijsterbes’, de heilige plant van Thor [zie 
Boom: lijsterbes: term: Eberesche (Germ.)] 

  46 

Germ. termen: eed: at hringi Ullar (on.), nl. (de eed, gezworen) ‘op de ring 
van Ullr’ [zie Eed: object: ring, ~ op de: term: ‘at hringi Ullar’ (Germ.); 
Sieraad: ring, heilige: ring van Ullr (Germ.); Sieraad: ring: term: hringr 
(Germ.)] 

  42 

Germ. termen: eed: baugeiðr (on.) ‘ringeed’, de eed die op de heilige ring 
gezworen is [zie Eed: object: ring, ~ op de: term: baugeiðr (Germ.); Sieraad: 
ring: term: baugr (Germ.)]                                                               [baugeidr] 

  42 

Germ. termen: eed: on þám hálgan beage (oe.), nl. (de eed, gezworen) ‘op de 
heilige ring’ [zie Eed: object: ring, ~ op de: term: ‘on þám hálgan beage’ 
(Germ.); Sieraad: ring: term: beag (Germ.)]                 [on tham halgan beage] 

  42 

Germ. termen: eerwraak (nl.) of bloedwraak is het herstel van het geleden 
verlies van eer en geluk, veroorzaakt door het verlies van een verwant [zie 
Ethiek: straf: wraak (vergelding, bloedwraak)] 

  39 

Germ. termen: ēhafti en ēhaftida (ohd.), eig. ‘vasthouden aan de eeuwige 
wet’, d.w.z. ‘godsdienst’, als glosse voor religio in de Abrogans [zie Religie: 
term: ēhafti, ēhaftida (Germ.)]                                             [ehafti, ehaftida] 

  42 

Germ. termen: Eider (d.) =  Ægidyrr (on.) < lat. Egidora, rivier in Duitsland 
[zie Ivn: Egidor* (Du.) (rivier, in Sleeswijk-Holstein)]                         [Aegidyrr] 

  39 

Germ. termen: eik: þá verðr eik at fága er undir skal búa (on.) ‘Hij moet de 
eik verzorgen, die eronder woont’, een spreekwoord uit Egs. 68, waarin 
verwezen wordt naar de woningboom in het midden van het huis [zie 
Bouwwerk: zuil, dakdragende centrale (woningboom ter ondersteuning van het 
dak (van twijgen en bladeren)); Boom: eik: term: eik (Germ.)] 
                                                          [tha verdr eik at faga er undir skal bua] 

  - 

Germ. termen: Eikþyrnir (on.) ‘eikdoornige’, het mythische hert dat zich in de 
wereldboom Læráðr (Yggdrasil) bevindt en uit wiens gewei het water druipt 
dat in de bron Hvergelmir terechtkomt [zie Ivn: Eikþyrnir (Germ.) (myth. 
hert); Dier: ‘Eikdoornige’ (Eikþyrnir) (Germ.); Vegetatie: doorn: term: þorn: 
þyrnir, Eik- (‘eikdoornig’) (adj.) (myth. hert) (Germ.)]                    [Eikthyrnir] 

  50 

Germ. termen: einhendr ása (on.) ‘de eenhandige der Asen’, bijnaam van Týr 

wegens het verlies van zijn ene hand in de mythe van Týr en de boeiing van 

Fenrir [zie Ivn: Tīwaz*: Týr: ‘Einhendr Ása’ (Germ.) (god); God: ‘Eenhandige 

Ase’ (einhendr ása) (Germ.); Lichaam: hand: eenhandigheid: term: einhendr 

(adj.) (Germ.)]                                                                          [einhendr asa] 

  44 

Germ. termen: einheri (on.) zie einherjar (on.)   - 

Germ. termen: einherjar (on.) (pl.), (sg. einheri ‘grote strijder’), leger van 
gesneuvelde krijgers die tijdens de wereldondergang Odin bijstaan in de strijd 
tegen de demonen. Voordien vechten ze elke dag met elkaar bij Walhalla. ’s 
Avonds schenken de Walkuren mede voor hen in en eten ze zwijnenvlees. Thor 
wordt einheri genoemd (Ls. 60). De Einherjar zijn de hemelse weerspiegeling 

  39  46  50 
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van de aardse militaire mannenbonden; vgl. Odins naam ‘Herjann’ en het leger 
der Harii die er als dodengeesten uitzien [zie Sociologie: gemeenschap van 
geesten: ‘Einherjar’ (Germ.); Ivn: Donar: Thor: ‘Einheri’ (Germ.) (god); God: 
‘Strijder’ (einheri) (Germ.); Beroep en functie: strijder: term: einheri (pl. 
einherjar) (‘grote strijder’) (groep geesten) (Germ.)] 

Germ. termen: eininchilī  (ohd.) ‘grootvadertje’ > Enkel (d.) ‘kleinkind’, vgl. 
Ahn (d.) ‘voorvader’, hetgeen wijst op een geloof in de wederopstanding van 
de grootvader in het kleinkind [zie Geest: ziel: gereïncarneerde -; Religie: 
geloof in wederkeer van de grootvader in het kleinkind; Familierelaties: 
grootvader: term: eininchilī  (Germ.); Familierelaties: kleinkind: term: Enkel 
(Germ.); Familierelaties: voorvader: term: Ahn (Germ.)]                 [eininchili] 
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Germ. termen: Einrich (ohd.) zie Eiríkr (on.)   - 

Germ. termen: Einriði (on.), bijnaam van Thor. Etym. en betekenis onzeker: 
‘de grote rijder’ volgens Cleasby & Vigfusson [zie Ivn: Donar: Thor: ‘Einriði’ 
(Germ.) (god); God: ‘Grote rijder’ (Einriði) (Germ.); Beroep en functie: ruiter: 
term: riði, ein- (‘grote rijder’) (bijnaam van Thor) (Germ.)]                 [Einridi] 
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Germ. termen: Eir (on.) zie Latijnse termen: inscriptie: Alaisiagae: diverse 
inscripties 

  - 

Germ. termen: Eiríkr (on.), persoonsnaam, m.n. van koning Erik de Heilige 
(1156 – 1160). Betekenis, twee mogelijkheden: 1. ‘de enig machtige’, vgl. ohd. 
Ainarich, Einrich, 2. ‘de eeuwig machtige’, vgl. westgot. Euaricus. Erik werd 
verheven tot vruchtbaarheidsgod (waarvan de betekenis van zijn ‘vorstelijke’ 
naam getuigt) en later tot Chr. heilige [zie Ivn: Erik (3) IX Jedvardsson = Erik 
de Heilige = zw. Sankt Erik (Germ.) (koning-god); Macht en kracht: macht: 
term: ríkr, ei- (‘de enig of eeuwig machtige’) (adj.) (persoonsnaam) (Germ.); 
Voorwerp: vlag: banier van Erik (Germ.)]                                               [Eirikr] 
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Germ. termen: eisa (on.) zie Latijnse termen: inscriptie: Alaisiagae   - 

Germ. termen: eiskra (on.) ‘razen, huilen’, zoals berserkers doen in hun 

woede. Analyse: (Dumézil): skt. iṣmin ‘voortrazend, voortsnellend’, gezegd 

van de winden en als bijnaam van de Maruts; av. aēšma (> Asmodeüs, een 
daēva, een Iraanse demon); gr. οιστρος ‘woedeaanval’; lat. ira ‘toorn’ 
[zie Geluid: razen: term: eiskra (Germ.); Werkzaamheid: bewegen: 

voortsnellen: term: iṣmin (adj.) (god) (Ind.); Geluid: razen: term: aēšma (Ir.); 

Karakter en gedrag: toorn: term: οιστρος (Gr.); Karakter en gedrag: toorn: 

term: ira (L/R); Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Maruts’: ‘Iṣmin’ (Ind.); God: 

‘Voortrazend’ (iṣmin) (Ind.); Asmodeüs (Ir.) (demon)] [ishmin, aeshma, oistros] 
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Germ. termen: él Ullar skips of Ullar kjóla él (on.) ‘hevig schildgevecht’ (eig. 
‘stortbui van het schip van Ullr’), kenning voor strijd [zie Wolk en regen: 
regen: stortbui: term: él Ullar skips of Ullar kjóla él (eig. ‘stortbui van het 
schip van Ullr’, i.e. ‘hevig schildgevecht’) (kenning voor strijd)(Germ.); Strijd 
en vrede: strijd: term: ‘él Ullar skips’ of ‘Ullar kjóla él’ (eig. ‘stortbui van het 
schip van Ullr’, i.e. ‘hevig schildgevecht’) (kenning) (Germ.); Symboliek: 
beeldspraak: kenning: ‘él Ullar skips’ of ‘Ullar kjóla él’ (Germ.)] 
                                                                           [el Ullar skips, Ullar kjola el] 
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Germ. termen: eldr (on.): fara eldi um landnám (on.), m.b.t. het gebruik van 
vuur in de rituele inbezitneming van land [zie Rite: rituele inbezitneming van 
land: term: fara eldi um landnám (Germ.); Vuur: term: eldr (Germ.); Strijd en 
vrede: kolonisatie: term: landnám (Germ.)]                   [fara eldi um landnam] 
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Germ. termen: elfenschot (nl.) zie pijlschot (nl.)   - 

Germ. termen: elgr (on.) ‘eland’, ook een naam van Odin, misschien wegens 
het gewei dat op dat van een hert lijkt [zie Dier: eland: term: elgr (tevens 
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naam van Odin) (Germ.); Ivn: Wodan: Odin: ‘Elgr’ (Germ.) (god); God: ‘Eland’ 
(Elgr) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Elgr’(Germ.)] 

Germ. termen: elleskudt (de.) zie pijlschot (nl.)   - 

Germ. termen: elli (on.) ‘ouderdom’, m.n. m.b.t. de mythe van Thors reis 
naar Útgarða-Loki waarin de god strijdt met Elli, een oude vrouw, die in 
werkelijkheid Elli, de ouderdom is. In het paradijs Ódáinsakr bestaat geen 
ouderdom [zie Tijd: temporaliteit: ouderdom: term: elli (geperson. myth. fig.) 
(Germ.); Ivn: Elli (Germ.) (personificatie van de ouderdom)] 

  46  48 

Germ. termen: ellifu (on.) ‘elf’, zoals de elf gouden appels die Gerðr krijgt 
aangeboden. Vergelijk echter ellilyf (on.) [zie Getal: elf: term: ellifu (Germ.)] 
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Germ. termen: ellilyf (on.) ‘geneeskrachtig kruid tegen de ouderdom’. Volgens 
Grundtvig staat epli ellifo in Skm. (nl. de elf appels die Gerðr krijgt 
aangeboden, zie ellifu (on.)) abusievelijk voor epli ellilyf, dus de appels der 
verjonging. Vergelijk: Haustlöng: mey (…) þás ellilyf ása (…) kunni; (mey, nl. 
Iðunn) [zie Vegetatie: toverkruid: levenskruid: term: ellilyf (Germ.)] 
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Germ. termen: Embla (on.) zie Askr (on.)   - 

Germ. termen: endrborinn (on.) ‘wedergeboren’ [zie Verrijzenis en 
wedergeboorte: wedergeboorte: term: endrborinn (part.) (Germ.)] 
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Germ. termen: enguz (got.) zie Ingwaz* (germ.)   - 

Germ. termen: enk* (germ. wortel) ‘met de geweldige stam’, waarmee 
Schnetz verband legt met de betekenis van de Germaanse god Ingwaz [zie 
Boom: boomstam: term: enk* (‘met de geweldige stam’) (Germ.)] 
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Germ. termen: Enkel (d.) zie eininchilī  (ohd.)   - 

Germ. termen: ent (os.) + (oe.) ‘reus’ [zie Geest: reus: term: ent (Germ.)]   12 

Germ. termen: ent: enta geweorc (oe.) ‘werk der reuzen’, benaming voor een 
prehistorisch monument [zie Bouwwerk: monument, prehistorisch: term: enta 
geweorc (‘werk der reuzen’) (Germ.)] 
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Germ. termen: Eofor (oe.) ‘ever’, figuur uit de Bēowulf, die Ongenþeow 
doodt. De scène past in het thema van de dood door tand of hoorn [zie Ivn: 
Eofor (Germ.) (sagenfig.); Dier: zwijn: term: eofor (myth. fig.) (Germ.)] 
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Germ. termen: eolh (oe.) zie algiz*: eolh (oe.)   - 

Germ. termen: eormengrund (oe.) zie ermina-*: eormengrund (oe.)   - 

Germ. termen: eormenþeod (oe.) zie ermina-*: eormenþeod (oe.)   - 

Germ. termen: ēosago (os.) zie ēsago (ohd.)   - 

Germ. termen: eoten (oe.) ‘reus’ [zie Geest: reus: term: eoten (Germ.)]   48 

Germ. termen: eoten: ealdsweord eotenisc (oe.) ‘zwaard der reuzen uit de 
oertijd’ [zie Wapen: zwaard: term: ealdsweord eotenisc (‘zwaard der reuzen 
uit de oertijd’) (Germ.)] 
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Germ. termen: epli (on.) zie Overige IE termen: abol-* (IE)   - 

Germ. termen: Erbsenbär (d.) ‘erwtenbeer’ en gloso (zw.) ‘zeug’, figuren uit 
het volksgeloof, die werden verbonden met agrarische gebruiken. Misschien 
een verwijzing naar het heilige dier van Freyr (Frō) [zie Dier: zwijn: beer: 
term: bär, Erbsen- (‘erwtenbeer’) (sagenfig.) (Germ.); Dier: zwijn: zeug: 
term: gloso (sagenfig.) (Germ.)]                                                   [Erbsenbaer] 
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Germ. termen: Erce, Erce, Erce eorþan mōdor (…) / hāl wes þu, folde, fira 
mōdor (oe.), een Oud-Engelse akkerzegen. Erce is waarschijnlijk de 
persoonlijk gedachte aarde (vgl. Nerthus). Etym. en betekenis van Erce: 1. < 
ero, dus een eigennaam (E.H. Meyer e.a.), 2. een abracadabra-formule 
(Grimm e.a.); vgl. de spreuk acræ acræ ærnem, 3. < kelt. *rece < IE *prkā of  

*pṛk-̑ (ILUT) ‘voor’ (vgl. Fjörgyn) (F.R. Schröder); CLUW geeft protokelt. 

*φrik(k)jo-, 4. onzekere betekenis (Heusler en De Vries) 
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[zie Ivn: Erce (Germ.) (godin); Taal: spreuk: frase: ‘Erce, Erce, Erce eorþan 
mōdor (…) hāl wes þu, folde, fira mōdor’ (Germ.); Kosmografie en geografie: 
aarde: term: ero (Germ.); Aardformatie: ploegvoor: term: rece* (Kelt.); 
Aardformatie: ploegvoor: term: prkā* (IE); Taal: spreuk: frase: ‘acræ acræ 
ærnem’ (Germ.)]  
     [Erce, Erce, Erce eorthan modor / hal wes þu, folde, fira modor] 

Germ. termen: ergi (on.) zie argr (on.)   - 

Germ. termen: Ermelo (nl.) zie ermina-*: Irmin (zuid-germ.)   - 

Germ. termen: ermina-*, *ermana- (germ.) 1. oorspr. misschien ‘goddelijk, 

heilig, de god behorend, van god stammend’, 2. later: a. ’groot, geweldig, 

verheven’, b. ‘universeel, algemeen’. De term ligt ten grondslag aan de naam 

van de god Irmin, dezelfde als de hemelgod *Tīwaz; vgl. ook skt. Aryaman, oi. 

Eremon. De godennaam komt terug in de naam van volkeren (Herminones) en 

persoonsnamen (Ermanaricus). De latere betekenis verschijnt in het eerste 

deel van samenstellingen, zoals eormengrund of irminman, of als de naam 

jörmuni, jörmunr 

[zie God: term: ermina-*, *ermana- (adj.) (Germ.; Heerschappij: gezag: 

verhevenheid: term: ermina-*, *ermana- (adj.) (Germ.); Getal: maat: 

reusachtigheid: term: ermina-, *ermana- (adj.) (Germ.); Eén: eenheid: term: 

ermina-, *ermana- (‘algemeen’) (Germ.)] 

  44  50 

Germ. termen: ermina-*: Arminius (germ.-lat.) en andere persoonsnamen die 
beginnen met Erm- of Herm- zie Latijnse termen: Arminius 

  - 

Germ. termen: ermina-*: eormengrund (oe.) de ‘geweldig grote aarde’, vgl. 
on. jörmungrund en de aardslang on. jörmungandr [zie Kosmografie en 
geografie: aarde: term: eormengrund (‘geweldig grote aarde’) (Germ.)] 
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Germ. termen: ermina-*: eormenþeod (oe.) ‘volk (in ’t algemeen)’, 
‘mensenvolk’; vgl. irminthiod (os.) [zie Mens: volk: term: eormenþeod, 
irminthiod (Germ.)] 

  44 

Germ. termen: ermina-*: Herminones (germ.-lat.) zie Latijnse termen: 
Herminones 

  - 

Germ. termen: ermina-*: Irmin (zuid-germ.), dezelfde als *Tīwaz, een oude IE 

hemelgod; vgl. skt. Aryaman, oi. Eremon, nl. topon. Ermelo < Irminlo (855), 

waar de wereldzuil (de columpna Ermelo), zijn symbool m.n. bij de Saksen, 

stond. De Irminsūl op de Saksische Eresburg heeft Karel de Grote in 772 

verwoest. Volgens Neckel en Müllenhoff was hij de goddelijke ondersteuner 

van de wereld en de kosmische orde, en verbonden met Yngvi-Freyr, eveneens 

geassocieerd met een zuil. Mogelijke betekenis van Irminsūl: 1. ‘zuil van de 

god Irmin’ (Karsten), 2. ‘grote zuil’ (Much, Helm e.a.) [zie Ivn: Tīwaz*: ‘Irmin 

= Ermin’ (Germ.) (god); Ivn: Irminlo (Ne.) (topogr., tZv Harderwijk, 

Gelderland); Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als wereldzuil: ‘Irminsūl’ (Germ.); 

Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als wereldzuil: ‘Irminsūl’: term: columpna 

Ermelo (Germ.-L/R); Bouwwerk: zuil: term: sūl, Irmin- (‘Irmin-zuil’) 

(wereldzuil) (Germ.)]                                                                        [Irminsul] 
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Germ. termen: ermina-*: irmingot (got.) zie weizzen: ‘wēttu irmingot’ (ohd.)   - 

Germ. termen: ermina-*: irminman (os.) ‘mens (in ’t algemeen)’, ‘de mens’ 
[zie Mens: term: irminman (Germ.)] 

  44 

Germ. termen: ermina-*: Irminsūl zie ermina-*: Irmin (zuid-germ.)   - 

Germ. termen: ermina-*: irminthiod (os.) ‘volk (in ‘t algemeen)’, 
‘mensenvolk’ [zie Mens: volk: term: eormenþeod, irminthiod (Germ.)] 

  44 

Germ. termen: ermina-*: jörmungandr (on.) ‘het reusachtig grote toverdier’, 
naam van de kosmische slang die de aarde omspant, de Slang van Midgard. Er 
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is een oud verband tussen deze slang en de aarde; vgl. de termen on. 
iörmungrund  en oe. eormengrund. Zie ook Germ. termen: gandr (scand.) [zie 
Ivn: Miðgarðsormr = Jörmungandr = nl. Midgardslang (Germ.) (myth. slang); 
Dier: toverdier: term: jörmungandr (‘reusachtig groot toverdier’) 

(Miðgarðsormr) (Germ.)]                                       [jǫrmungandr, jormungandr] 

Germ. termen: ermina-*: jörmungrund (on.) de ‘geweldig grote aarde’; vgl. 
oe. eormengrund en de aardslang on. iörmungandr [zie Kosmografie en 
geografie: aarde: term: jörmungrund (‘geweldig grote aarde’) (Germ.)] 

                                                                           [jǫrmungrund, jormungrund] 
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Germ. termen: ermina-*: jörmuni (on.), misschien ‘de heilige, de goddelijke of 
de grote, de verhevene’, heiti voor een os. Een os kon dus met jörmuni 
worden aangeduid, maar heeft misschien een cultische oorsprong; vgl. 
jörmunr als naam voor Odin 
[zie Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: ermina-*: jörmuni (‘de 
verhevene’) (adj.) (heiti voor os) (Germ.); Rund: stier: os: term: ‘jörmuni’ 
(‘de verhevene’) (heiti) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Jörmuni’ 
(Germ.); God: term: ermina-*: jörmuni, jörmunr (adj.) (os resp. Odin) 

(Germ.)]                                                                             [jǫrmuni, jormuni] 

  44 

Germ. termen: ermina-*: jörmunr (on.), misschien ‘de heilige, de goddelijke 
of de grote, de verhevene’, een naam van Odin, maar ook van een os (in de 
vorm jörmuni) 
[zie Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: ermina-*: jörmunr (‘de 
verhevene’) (kenning voor Odin) (Germ.); Ivn: Wodan: Odin: ‘Jörmuni’ = 
‘Jörmunr’ (Germ.) (god); God: ‘Verhevene’ (Jörmunr) (Germ.); God: term: 

ermina-*: jörmuni, jörmunr (adj.) (os resp. Odin) (Germ.)]  [jǫrmunr, jormunr] 

  44 

Germ. termen: Erminones* zie Herminones   - 

Germ. termen: ero ni uuas / noh ūfhimil (ohd.) zie Jörð fannz æva /né 
uphiminn (on.) 

  - 

Germ. termen: erþō* (germ.) ‘aarde’, tevens de gereconstrueerde naamterm 
voor de godin Aarde, die volgens De Vries e.a. naast de mannelijke *Nerþuz 
bestond, welk godenpaar later door resp. Freyja en Freyr vervangen is [zie 
Kosmografie en geografie: aarde: term: erþō* (Germ.); Ivn: Erþō* (Germ.) 
(godin); Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (*Erþō) (Germ.)]        [ertho] 

  47 

Germ. termen: esa gescot (oe.) zie pijlschot (nl.)   - 

Germ. termen: ēsago (ohd.), ēosago (os.), āsega (ofr.) ‘wetspreker’, een 
rechterlijke functie; vgl. on. lögsögumaðr [zie Beroep en functie: jur.: 
wetspreker: term: ēsago, ēosago, āsega (Germ.)]           [esago, eosago, asega] 
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Germ. termen: Eswei (fr.) ‘Asenweg’, twijfelachtig [zie Eswei (Fr.) (topogr.)]   44 

Germ. termen: Euaricus (got.) zie Eiríkr (on.)   - 

Germ. termen: ēwa (ohd.) zie ēwart (ohd.)   - 

Germ. termen: ēwart, ēwarto (ohd.), æweweard (oe.) ‘wart (bewaker) van de 
ewa (eeuwige wet)’. Ēwart staat als glosse voor sacerdos. De ēwa (eig. 
‘eeuwigheid’) is de ‘eeuwige wet’, de religieuze en zedelijke orde [zie 
Priester: term: ēwart, ēwarto, æweweard (‘bewaker van de religieuze wet’) 
(Germ.); Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: ēwa (Germ.); 
Tijd: temporaliteit: eeuwigheid: term: ēwa (Germ.)] 
                                                                   [ewart, ewarto, aeweweard, ewa] 

  42 

Germ. termen: ēwart: ēwartinna (ohd.), glosse voor ‘sacerdotes’, een jongere 
Christelijke aanduiding [zie Priester: term: ēwartinna (‘bewaakster van de 
religieuze wet’) (Chr. aanduiding) (Germ.) (priesteres)]       [ewart, ewartinna] 

  42 
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Germ. termen: external soul (ne.) ‘ziel buiten het lichaam en verbonden met 
een voorwerp’ [zie Geest: ziel: term: external soul] 

  28 

Germ. termen: ey (on.) ‘eiland’ (als tweede lid van een plaatsnaam): 

misschien plaats van een cultus [zie Kosmografie en geografie: eiland: term: 

ey (Germ.)] 

  39  47 

Germ. termen: fairguni (got.) ‘berg’, mogelijk verwant met de god Fjörgynn 
[zie Aardhoogte: berg: term: fairguni (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: fairhwus (got.) ‘levenskracht’; vgl. on. fjör ‘leven’ en Latijnse 

termen: inscriptie: Alaferhuiae [zie Macht en kracht: levenskracht: term: 

fairhwus (Germ.)] 

  49 

Germ. termen: fald (on.) ‘muts’, m.n. die op het beeld van þorgerðr 

Hölgabrúðr [zie Kleding: hoofddeksel: muts: term: fald (Germ.)] 

  42 

Germ. termen: farmaguð (on.) zie teiwaz*: týr, farma- (on.)   - 

Germ. termen: farmr (on.) ‘vracht, lading’, ook figuurlijk gebruikt [zie 
Voorwerp: vracht: term: farmr (Germ.)] 

  45 

Germ. termen: farmr Gunnlaðar arma (on.) ‘vracht in de armen van Gunnlöð’, 

een kenning voor Odin, nl. toen hij de dichtermede stal van Gunnlöð 

[zie Voorwerp: vracht: term: farmr Gunnlaðar arma (‘vracht in de armen van 

Gunnlöð’) (kenning voor Odin) (Germ.); Ivn: Wodan: Odin: ‘Farmr Gunnlaðar 

arma’ (kenning) Germ.) (god); God: ‘Vracht in de armen van Gunnlöð’ (farmr 

Gunnlaðar arma) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘farmr Gunnlaðar 

arma’ (Germ.)]                                                            [farmr Gunnladar arma] 

  45 

Germ. termen: farmr Oðins (on.) ‘vracht van Odin’, een kenning voor poëzie, 
nl. toen hij de dichtermede (de poëzie) stal; vgl. teiwaz*: týr, farma- [zie 
Voorwerp: vracht: term: farmr Oðins (‘vracht van Odin’) (kenning voor poëzie) 
(Germ.); Taal: poëzie: term: ‘farmr Oðins’ (‘vracht van Odin’) (kenning) 
(Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘farmr Oðins’ (Germ.)] 
                                                                                                  [farmr Odins] 

  45 

Germ. termen: farmr: Gálga farmr (on.) ‘galgenvracht’, een skaldische 
kenning voor Odin, die verwijst naar zijn zelfoffer aan de boom Yggdrasil om 
de dichtermede te verwerven [zie Voorwerp: vracht: term: farmr, Gálga- 
(‘galgenvracht’) (kenning voor Odin) (Germ.); Ivn: Wodan: Odin: ‘Gálga farmr’ 
(kenning) (Germ.) (god); God: ‘Gehangene’ (Hangi, Gálga farmr, Váfuðr) 
(Germ.); Voorwerp: galg: term: gálgi (Germ.); Symboliek: beeldspraak: 
kenning: ‘gálga farmr’ (Germ.); Dood en leven: afgestorvene: gehangene: 
term: ‘Gálga farmr’ (kenning voor Odin) (Germ.)]                        [Galga farmr] 

  45 

Germ. termen: faþō * (germ.) ‘hek’, m.n. het hekwerk dat een heilige plaats 
omheint zoals in Faavang (Ringebu) < Föðvangr (d.w.z. een vangr, omgeven 
door een * faþō) [zie Bouwwerk: afscheiding: term: faþō* (Germ.)]        

                                                    [fatho, Fǫðvangr Fodvangr, Fåvang, Favang] 

  42 

Germ. termen: fé (on.): tannfé ‘tandgeld’, geschenk aan het kind wanneer het 
zijn eerste tand krijgt [zie Bezit en roof: gave: betaling: term: fé, tann- 
(‘tandgeld’) (Germ.)]                                                                     [fe, tannfe] 

  39 

Germ. termen: fégjafa gúð (on.) ‘god van de geschenken’, een epitheton 
(kenning) van Njörðr wegens zijn rijkdom [zie God: term: guþa-: guð, fégjafa 
(‘God der geschenken’) (kenning voor Njörðr) (Germ.); Ivn: Nerþuz: Njörðr: 
‘Fégjafa gúð’ (Germ.) (god); God: ‘Schenker van rijkdom’ (Fégjafa gúð) 
(Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘fégjafa gúð’ (Germ.); Bezit en 
roof: gave: betaling: term: gjöf, fé- (‘gave van geld’) (Germ.)]     [fegjafa gud] 
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Germ. termen: feiknstafir (on.) (pl.) ‘verschrikkelijke runen’, die onheil 

veroorzaken en waarvan er m.n. in Baldrs rijk weinig zijn [zie Kunst en schrift: 

schrift, runen-: runeteken: soort: feiknstafir (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: fela (on.) zie Fjalarr (on.)   - 

Germ. termen: feld (oe.) ‘veld’, als suffix verwijst naar een landbouwcultus, 
bijv. Wodnesfield [zie Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: –feld 
(Germ.)] 

  45 

Germ. termen: felh* (germ.) zie Fjölnir (on.)   - 

Germ. termen: felþo* (germ.) ‘veld, akker’, dat Olsen verbindt met Pellon-
Pekko (onwaarschijnlijk) [zie Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: 
felþo* (Germ.)]                                                                                    [feltho] 

  47 

Germ. termen: Fensalir (on.) zie Sága (on.)   - 

Germ. termen: ferh- (oe.) zie furho: ferh- (oe.)   - 

Germ. termen: Ferien vom ich (d.), een vorm van depersonalisatie bij carnaval 
en kermis [zie Sociologie: sociale chaos of sacrale vrijheid: term: Ferien vom 
ich (Germ.)] 

  28 

Germ. termen: fíflskr (on.) ‘dwaas’, bijnaam van Ketill, de zoon van Auðr in 
djúpauðga en  Óláfr inn hvíti, wegens het feit dat hij zich als vrome Christen 
afzonderde van zijn heidense landgenoten [zie Ivn: Ketill (2) Jórunnarson: 
‘hinn fíflski’, ~; nl. Ketill de Dwaas (Germ.) (sagenfig.); Karakter en gedrag: 
domheid: term: fíflskr (adj.) (Germ.)]                                                  [fiflskr] 

  51 

Germ. termen: Fillinsin (on.) = mod. Fillinsø, boerderij in het Gudbrandsdal, 
gelegen bij Ullinsin en Lýgin (nu: Lyen), dus een cultusplaats van de god 
*Fillinn (Olsen); onzeker volgens De Vries, evenals een verband met de Finse 
figuur van Pellon-Pekko (zie aldaar) [zie Ivn: Fillinsin = mod. Fillinsø (No.) 
(huisloc., Vågå kommune, Oppland); Ivn: Fillinn (Germ.) (god (speculatie 
Olsen))]                                                                                             [Fillinso] 

  47 

Germ. termen: Fillinsø (no.) zie Fillinsin (on.)   - 

Germ. termen: fimbulljóð (on.) ‘machtig lied’, geïnstrueerd door een reus, 
‘de zoon van Bölþorr’, aan Odin tijdens zijn zelfoffer [zie Taal: lied, tover-: 
term: ljóð, fimbul- (‘machtig lied’) (Germ.)]                                 [fimbulljod] 

  40  43 

Germ. termen: fimbulvetr ‘grote winter’, een voorstelling van de 
wereldondergang bij de Germanen, die twee mensen, Líf en Lífþrasir, 
overleven door zich in Hoddmímis holt (mogelijk de wereldboom Yggdrasil) 
verborgen te houden [zie Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Fimbulvetr’ 
(Germ.); Tijd: jaargetijde: winter: term: vetr, fimbul- (‘grote winter’) 
(wereldondergang) (Germ.)] 

  39  50 

Germ. termen: fimelthing (ofr.) zie Latijnse termen: inscriptie: Alaisiagae   - 

Germ. termen: fimfchustim (ohd.) ‘pinksteren’, een leenwoord uit het Grieks 
met een Chr. betekenis, dat door de Gotische missie in het Oud-Hoogduits 
terecht kwam [zie Feest: Pinksteren: term: fimfchustim (Chr.-Germ.)] 

  51 

Germ. termen: finnr (on.) 1. ‘Lap’, 2. ‘tovenaar’ van het gevaarlijke type, 
syn. semsveinn ‘Samische man’ [zie Beroep en functie: tovenaar: term: finnr = 
semsveinn (‘Fin’) (Germ.); Same, Samisch = Lap, Laps (‘Fin(s)’, finnr) (Sam.) 
(volk)] 

  40 

Germ. termen: firğen-, fyrğen- (oe.) ‘berg’, mogelijk verwant met de god 
Fjörgynn [zie Aardhoogte: berg: term: firğen-, fyrğen- (Germ.)][firgen, fyrgen] 

  48 

Germ. termen: Fiskekallene of Fiskarane (no.) ‘de vissers’, naam voor het 
sterrenbeeld Orion in de West-Noorse volksoverlevering [zie Hemellichaam: 
sterrenbeeld: ‘Jager’: ‘Fiskekallene’ of ‘Fiskarane’ (Germ.); Beroep en 
functie: visser: term: fiskekall of fiskar (tevens naam v.e. sterrenbeeld in pl.) 
(Germ.)] 

  46 
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Germ. termen: Fiskekrok (no.) ‘vishaak’, naam voor het sterrenbeeld Orion in 
de West-Noorse volksoverlevering . De Vries haalt ter vergelijking laps oaggùh 
aan met dezelfde betekenis en lijkt te bedoelen dat het Samische woord 
eveneens een naam is voor Orion. Dat laatste heb ik niet kunnen verifiëren. 
Oaggùh of oaggu in de huidige spelling betekent echter iemand die met lijn en 
aas vis vangt (pêcheur à la ligne (Wiktionnaire), person som fisker med sluk 
(Solveig Joks 2015)), terwijl vuogga een vishaak is (dinordbok.no) [zie 
Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Jager’: ‘Fiskekrok’ (Germ.); Voorwerp: vishaak: 
term: fiskekrok (sterrenbeeld) (Germ.); Voorwerp: vishaak: term: vuogga 
(Lapl.); Beroep en functie: visser: term: oaggu (Lapl.)]       [Fiskekrog, oaggùh] 

  46 

Germ. termen: fiur (ohd.) ‘profaan vuur’ i.t.t. heilig vuur [zie Vuur: profaan ~: 
term: fiur (Germ.)] 

  41 

Germ. termen: Fjalarr (on.), misschien < fela ‘verbergen’. Naam van 1. een 

dwerg, 2. een haan, 3. een reus (Suttungr of Skrymir) [zie Ivn: Fjalarr (Germ.) 

(1. dwerg, 2. haan, 3. reus); Werkzaamheid: verbergen: term: felhan*, fela 

(Germ.)] 

  45 

Germ. termen: fjöl (on.) zie Fjölnir (on.)   - 

Germ. termen: fjölkunnigr (on.) ‘veel wetend’, een eretitel voor goede 
tovenaars [zie Filosofie: kennis van het mysterie: term: kunnigr, fjöl- (‘veel 

wetend’) (adj.) Germ.)]                                             [fjǫlkunnigr, fjolkunnigr] 

  40 

Germ. termen: fjölkyngisfolk (on.) ‘mensen die hekserij bedrijven’, 
‘heksengevolg’ [zie Magie en mantiek: magie: type: zwarte -: term: fjölkyngi 
(Germ.); Sociologie: gemeenschap van het geheime genootschap: heksen: 

term: fjölkyngisfolk (Germ.)]                                     [fjǫlkunnigr, fjolkunnigr] 

  40 

Germ. termen: Fjölnir (on.), 1. zoon van Freyr en Gerðr, die in de mede 
verdronk, 2. naam van Odin, die ook met de mede geassocieerd werd. 
Etymologie is onzeker: 1. < *felh ‘verbergen’, dus een chtonische god (Schück 
e.a.), 2. < *Feldunaz en verwant aan Bēow en Pellon-Pekko (Von Unwerth 
e.a.), 3. < fjöl ‘veel’, omdat hij opging in de materie (Dumézil) [zie Ivn: 
Fjölnir (1) (Germ.) (god, zoon van Freyr); Ivn: Wodan: Odin: ‘Fjölnir’ (Germ.) 
(god); God: ‘Fjölnir’ (Germ.); Werkzaamheid: verbergen: term: felhan*, fela 

(Germ.); Getal: meervoudigheid: term: fjöl (Germ.)]               [Fjǫlnir, Fjolnir] 

  47 

Germ. termen: fjör (on.) ‘leven’; vgl. got. fairhwus ‘levenskracht’ en Latijnse 

termen: inscriptie: Alaferhuiae [zie Dood en leven: leven: term: fjör (Germ.)] 

                                                                                                      [fjǫr, fjor] 

  49 

Germ. termen: Fjörgyn (on.), een Germaanse godin, de moeder van Thor, 
evenals Hlöðyn een bijnaam van Jörð. Etym. en betekenis: 1. Verwantschap 
met ‘berg’ of ‘eik’. De ‘eikenberggodin’ past bij haar relatie met de 
dondergod (zie ook Fjörgynn) (De Vries), 2. ‘godin van de voor’, zoals Erce (.R. 
Schröder) [zie Ivn: Jörð: ‘Fjörgyn’ (Germ.) (godin); God: ‘Berggodin’ (Fjörgyn) 

(Germ.)]                                                                              [Fjǫrgyn, Fjorgyn] 

  49 

Germ. termen: Fjörgynjar burr (on.) zie Jarðar burr (on.)   - 

Germ. termen: Fjörgynn (on.), Germaanse god die slechts eenmaal wordt 
genoemd. Hij vormt met de vruchtbaarheidsgodin Fjörgyn een godenpaar. Er 
zijn twee mogelijke etymologieën en betekenissen: 1. ‘berg’ (vgl. got. 
fairguni), 2. ‘eik’ of andere boom (vgl. oe. furh-, lat. quercus). Een verband 
met de god Perkunas (Helm) is niet waarschijnlijk [zie Ivn: Fjörgynn (Germ.) 

(god)]                                                                              [Fjǫrgynn, Fjorgynn] 

  48 

Germ. termen: Fjörgyns mær (on.) 1. ‘Fjörgynns geliefde’, 2. ‘Fjörgynns 
dochter’, een omschrijving van de godin Frigg. Betekenis 2 verdient de 
voorkeur [zie Frīja: Frigg: ‘Fjörgyns mær’ (Germ.) (godin); God: Fjörgynns 

  48 
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dochter’ (Fjörgyns mær) (Germ.); Familierelaties: genealogie van Baldr 

(Germ.)]                                                           [Fjǫrgyns mær, Fjorgyns maer] 

Germ. termen: Fjöturlundr (on.) ‘Boeienbos’, bekend uit Helgakviða 

Hundingsbana önnor en te vergelijken met het Semnonische woud, dat men 

niet ongeboeid mocht betreden [zie Vegetatie: woud, heilig: ‘Fjöturlundr’ 

(Germ.); Vegetatie: woud: term: lundr, Fjötur- (‘Boeienbos’) (heilig woud) 

(Germ.)]                                                                   [Fjǫturlundr, Fjoturlundr] 

  44 

Germ. termen: fjöturr (on.) ‘boei’, zowel letterlijk als figuurlijk [zie 

Voorwerp: band: term: fjöturr (Germ.)]                                  [fjǫturr, fjoturr] 

  40 

Germ. termen: fjöturr: ‘Sprettr mér af fótum fjötur en af höndum hapt’, 
toversrpeuk uit Háv. 149 om verlost te worden uit de boeien [zie Taal: spreuk: 
frase: ‘Sprettr mér af fótum fjötur en af höndum hapt’ (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: fjöturr: herfjöturr (on.) ‘legerboei’, een boei die de vlucht 
verhindert, zoals gebruikt door de idisi. Ook naam van een walkure [zie 
Voorwerp: band: term: fjöturr, her- (‘legerboei’) (Germ.); Ivn: Herfjötur 

(Germ.) (walkure)]                 [Sprettr mér af fótum fjǫtur en af hǫndum hapt, 

Sprettr mer af fotum fjotur en af hondum hapt] 

  40  45 

Germ. termen: flannstöng (on.) zie níðstöng (on.)   - 

Germ. termen: flot (on.) ‘vet en vlees’, nl. het aftreksel (dus zonder het vocht 
waarin het gekookt is) als offervoedsel [zie Eten en drinken: voedsel, offer-: 
aftreksel van vet en vlees: term: flot (Germ.)] 

  42 

Germ. termen: Föðvangr (mod. Faavang) (on.) zie faþō* (germ.)   - 

Germ. termen: fœra í sik hjarta ór leiri (on.) ‘een hart van leem in zich 
steken’, een dichtregel van Kormákr, die slaat op de lemen reus Mökkurkálfi 
uit de mythe van Thors slachting van Hrungnir [zie Lichaam: hart, lemen: 
term: hjarta ór leiri (Germ.)]                                    [foera i sik hjarta or leiri] 

  46 

Germ. termen: fold (on.) zie jörð (on.)   - 

Germ. termen: folkvaldi goða (on.) ‘beschermheer der goden’, een epitheton 
van Freyr [zie Ivn: Frō: Freyr: ‘Folkvaldi goða’ (Germ.) (god); God: 
‘Beschermheer der goden’ (Folkvaldi goða) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: 
kenning: ‘folkvaldi goða’ (Germ.); Heerser: heer, bescherm-: term: folkvaldi 
goða (beschermheer der goden’) (god) (Germ.)]                        [folkvaldi goda] 

  47 

Germ. termen: foraha, furaha (ohd.) zie furho: foraha, furaha (ohd.)   - 

Germ. termen: fordæða (on.) ‘heks’, m.n. een betiteling van Freyja (þú ert 
fordæða) in Ls. 32 [zie Geest: heks: term: fordæða (Germ.)]            [fordaeda] 
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Germ. termen: formæli (on.) 1. ‘voorspraak, pleidooi’, 2. ‘spreuk, formule’, 
m.n. de wijding en zegening van het offermaal, inclusief ‘het toevoegen van 
mana’ in de mede [zie Taal: spreuk: term: formæli (Germ.)]             [formaeli] 

  40  42 

Germ. termen: formæli: mæla fyrir, o.a. ‘een spreuk uitspreken’ [zie Taal: 
spreuk: term: formæli: mæla fyrir (‘een spreuk uitspreken’) (vb.) (Germ.)] 
                                                                                     [formaeli, maela fyrir] 

  40 

Germ. termen: fórna (on.) ‘zenden, offeren’, m.n. t.a.v. de offergave aan de 
goden. Verwant met *fórja, causatief van fara, dus ‘doen gaan’ [zie Offer: 
term: fórna (vb.) (Germ.)]                                                                    [forna] 

  42 

Germ. termen: Fornjótr (on.), naam van een reus, twee mogelijke 
betekenissen: 1. < forn-iótr ‘oerreus’, 2. < for-niótr ‘vroegere bezitter van het 
land’; stamvader van de rijpreuzen [zie Ivn: Ymir: ‘Fornjótr’ (Germ.) (reus); 
Geest: reus: ‘Fornjótr’ (Germ.)]                                                        [Fornjotr] 

  39 

Germ. termen: fors (on.) ‘waterval’, zoals de aurugr fors (aurgom forsi) 

‘waterval van heilvocht’, een kenning voor dauw; zie aurigr: aurugr fors [zie 

Wateren: waterval: term: fors (Germ.)] 
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Germ. termen: Forsahhistu unholdun (d.) ‘Zweert u de afgoden af?’, een 
eedformule [zie Eed: abrenuntiatie: ‘Forsahhistu unholdun?’ (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: Forseti (on.), 1. Germaanse god van het recht. Betekenis: a. 
‘voorzitter’ (meeste onderzoekers), b. ~ volksstam Fosi (Much, Kauffmann), c. 
‘voeder’ (Siebs), d. ‘mensenzetter’ (Loewenthal), e. ‘de vruchtbare’ (als 
hemelgod) (Von der Leyen). De god is wrsch. uit Friesland geïmporteerd naar 
Zuid-Noorwegen, want een basisvorm fr. *Forsite kan volksetym. on. Forseti 
opleveren. Bovendien verwijst de Friese sage van de dertiende god die recht 
brengt, mogelijk naar Fosite, de Friese variant. 2. naam van een valk in de 
þulur [zie Ivn: Fosite (Germ.) (god); Ivn: Fosite: Forseti (2) (Germ.) (god); Ivn: 
Forseti (1) (Germ.) (valk); Beroep en functie: voorzitter: term: forsite* 
(Fosite, Forseti) (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: forst (ohd.) < mlat. forestis ‘woud’ [zie Vegetatie: woud: 
term: forst (Germ.)] 

  41 

Germ. termen: Fosi (lat.-germ.), Germaanse stam ten westen van de Elbe, 
genoemd door Tacitus. Vlgs Much en Kauffmann is er verband met de naam van 
de god Fosite-Forseti (zie aldaar) [zie Ivn: Fosi (Germ.) (volk)] 

  48 

Germ. termen: Fosite (fr.) zie Forseti (on.)   - 

Germ. termen: Fositesland (fr.) ‘land van (de god) Fosite’, een eiland in de 
Noordzee tussen het Friese en het Deense gebied, waar Willibrord aan land 
kwam (zie V.S.Willebrordi). Volgens Adam van Bremen (en vele geleerden) is 
Fositesland identiek aan Helgoland (zie aldaar); De Vries betwijfelt dit wegens 
de geringe omvang t.o.v. de mededeling van de vele heiligdommen [zie Ivn: 
Fositesland (Noordzee) (eiland)] 

  48 

Germ. termen: fossegrimen (no.) zie Germ. termen: wichten   - 

Germ. termen: fótr: inn langa fót (on.) lett. ‘de lange voet’, epitheton van de 

god Hœnir. De betekenis is onduidelijk, maar doet denken aan Viṣṇu’s drie 

stappen waarmee deze het universum meet en schept. Vergelijk skjótr: inn 
skjóta Áss [zie Ivn: Hœnir: ‘inn langa fót’ (Germ.) (god); God: ‘Langvoet’ (inn 
langa fót) (Germ.); Lichaam: voet: term: fót, inn langa (‘de lange voet’) 
(epith. van Hœnir) (Germ.)]                                               [fotr, inn langa fot] 

  48 

Germ. termen: frændaskömm (on.) ‘schande voor de familie’, zoals 
veroorzaakt door iemand die zich bekeert tot een ander geloof dan dat 
beleden door de familie. Vergelijk ættarspillir [zie Ethiek: zonde: schande: 
term: skömm, frænda- (‘familieschande’) (Germ.)] 

                                                                      [frændaskǫmm, fraendaskomm] 

  51 

Germ. termen: fram fram bóandmenn (on.), een krijgsroep [zie Taal: uitroep: 
krijgsroep: ‘fram fram bóandmenn’ (Germ.)]               [fram fram boandmenn] 

  43 

Germ. termen: fram fram Kristimenn, krossmenn, konungsmenn (on.), 
krijgsroep uit de Christelijke tijd [zie Taal: uitroep: krijgsroep: ‘fram fram 
Kristimenn, krossmenn, konungsmenn’ (Germ.-Chr.)] 

  43 

Germ. termen: framea (lat.-germ.) ‘de voorwaartssnellende’, misschien de 
naam van een speer [zie Wapen: speer: ‘framea’ (‘de voorwaartssnellende’) 
(Germ.)] 
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Germ. termen: Franeker (nl.) zie frō (westgerm.)   - 

Germ. termen: frea Ingwina (oe.) zie Ingunarfreyr (on.)   - 

Germ. termen: fredag (no.) zie vrijdag (nl.)   - 

Germ. termen: fregnan (on.) zie frétt (on.)   - 

Germ. termen: freht (oe.) zie frétt (on.)   - 

Germ. termen: frēo (oe.) zie Frīja ((west-)germ.)   - 

Germ. termen: frétt (on.) ‘toekomstvoorspelling’, vgl. friht of freht (oe.), 
misschien verwant met on. fregnan, oe. friğnan ‘vragen’, ‘vernemen’. Frétt is 

  40 
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het binnenhalen van een antwoord via een bovennatuurlijke macht d.m.v. 
lotsbepaling, seiðr e.d. (vlgs Meissner) [zie Magie en mantiek: mantiek: term: 
frétt, friht of freht (Germ.)]                                                                  [frett] 

Germ. termen: Freyja (on.) zie frō (westgerm.)   - 

Germ. termen: Freyr (on.) zie frō (westgerm.)   - 

Germ. termen: Freysakr (on.) zie akr: Freysakr (on.)   - 

Germ. termen: Freysgoði (on.) ‘priester van Freyr’, m.n. de bijnaam van 
enkele bekende Freyr-priesters. Volgens De Vries zou alleen Freyr eigen 
priesters hebben [zie Ivn: Hrafnkell Hallfreðarson: ‘Freysgoði’, ~; nl. Hrafnkell 
de priester van Freyr (Germ.) (priester); Ivn:  þórðr (1) Özurarson: ‘Freysgoði’, 
~; nl. Thord de priester van Freyr (Germ.) (priester); Ivn: þorgrímr (2) 
þorsteinsson: ‘Freysgoði’, ~; nl. Thorgrimr de priester van Freyr (Germ.) 
(priester); Priester: term: Freysgoði (Germ.) (Freyr-priester )]         [Freysgodi] 

  47 

Germ. termen: Freyshof (on.) zie hof: Freyshof (on.)   - 

Germ. termen: frī (os.) zie Frīja ((west-)germ.)   - 

Germ. termen: Frīadag (westgerm.) zie vrijdag (nl.)   - 

Germ. termen: frīatac (ohd.) zie vrijdag (nl.)   - 

Germ. termen: Fricco (germ.), naam van een van de godenbeelden in de 
tempel te Uppsala. Volgens de beschrijving van Adam van Bremen is Fricco een 
vruchtbaarheidsgod. Hij is zeker identiek aan Freyr. Betekenis en etymologie 
zijn onduidelijk: 1. = Friðki, een koosnaam voor Friðfróði (Much), 2. ’de 
minnaar’ (E.H. Meyer), 3. verband met Priapos (Bugge, Jungner), 4. < Friggi 
(Jungner), 5. < verhaspeling van Frigg en Frō (Wessén) [zie Ivn: Frō: Freyr: 
‘Fricco’ (Germ.) (god); God: ‘Fricco’ (Germ.); Kunst en schrift: beeld, goden-: 
Freyr: Fricco (Germ.)] 
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Germ. termen: Friðfróði (on.) zie Fricco (germ.)   - 

Germ. termen: friðgeard (oe.) zie garda: friðgeard (oe.)   - 

Germ. termen: Friðki (on.) zie Fricco (germ.)   - 

Germ. termen: friðr (on.) ‘vrede’, verwant aan frjá ‘beminnen’, wegens de 
levensverbondenheid van de sibbeleden; zie ook vrede (nl.) [zie Strijd en 
vrede: vrede: term: friðr (Germ.)]                                                          [fridr] 
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Germ. termen: friðr: til friðar ok vetrarfars góðs (on.)  ‘voor vrede en een 
goed verloop van de winter’, spreuk bij het midwinteroffer [zie Taal: spreuk: 
frase: ‘til friðar ok vetrarfars góðs’ (Germ.)]  
                                                                  [fridr, til fridar ok vetrarfars gods] 
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Germ. termen: frīgedæg (oe.) zie vrijdag (nl.)   - 

Germ. termen: frīgendei (ofr.) zie vrijdag (nl.)   - 

Germ. termen: Friggerocken of Friggetenen (zw.) ‘Friggs spinrokken of klos’, 
benaming voor ‘de gordel’ in het sterrenbeeld Orion. Zowel de naam 
(misschien < Mariarok) als het geloofsidee van de spinnende Frigg is Zuid-
Germaans van oorsprong; verboden om op bepaalde dagen weef- of 
spinhandelingen te verrichten sluiten hierbij aan 
[zie Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Jager’: deel: gordel van de jager: 
‘Friggerocken’ of ‘Friggetenen’ (Germ.); Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Jager’: 
deel: gordel van de jager: ‘Mariarok’ (Chr.)] 
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Germ. termen: Friggetenen (zw.) zie Friggerocken (zw.)   - 

Germ. termen: Friggi (on.) zie Fricco (germ.)   - 

Germ. termen: Friggjarakr * (on.), veronderstelde Oud-Noordse vorm van de 
namen van Zweedse cultusplaatsen m.b.t. de godin Frigg. Het verband met 
Frigg is niet zeker omdat –akr altijd met mannelijke goden verbonden is [zie 
Ivn: Friggeråker (Zw.) (huisloc., tWv Saleby (dorp), Saleby, Lidköpings 
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kommun, Västra Götaland); Ivn: Friggiærakær (Zw.) (onbekende huisloc., bij 
Gudhem, tNv Falköping (stad), Falköpings kommun, Västra Götaland)] 

Germ. termen: Friggjargras (ijsl.) ‘gevlekte orchidee’ (Orchis marulata), 
genoemd naar de godin Frigg, maar de naam hoeft niet oud of heidens te zijn 
[zie Vegetatie: gevlekte orchidee: term: Friggjargras (Germ.)] 
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Germ. termen: friğnan (oe.) zie frétt (on.)   - 

Germ. termen: friht (oe.) zie frétt (on.)   - 

Germ. termen: Frīja ((west-)germ.), gemeenschappelijk Germaanse godin, de 
echtgenote van Wodan. De betekenis van het grondwoord frī- is ruim en kan 
dus variëren: 1. ‘geliefde, liefhebbende vrouw’ (~ skt. priya) overeenkomend 
met ‘Venus’, 2. ‘gemalin’ (vgl. os. frī en oe. frēo), 3. ‘tot de sibbe behorend, 
erdoor beschermd’ (Huth). Frīja is oorspronkelijk de godin van het huwelijk, 
reden waarom de dag van de huwelijkssluiting naar haar genoemd is (zie 
vrijdag) 
{Ivn: Frīja (Germ.) (godin) (alg.); Huwelijk: gemalin: term: frī (Germ.); 
Huwelijk: gemalin: term: frēo (Germ.); Huwelijk: gemalin: term: priya (Ind.); 
Familierelaties: familie: sibbe: term: frī (adj.) (Germ.)]                         [Frija] 

  49 

Germ. termen: frija- (westgerm.) 1. ‘vrij’, 2. ‘lief’ [zie Verlossing: vrijheid: 
term: frija- (adj.) (Germ.); Karakter en gedrag: liefde: term: frija- (adj.) 
(Germ.)] 
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Germ. termen: Frīja: Frigg (on.), van oorsprong gemeenschappelijk Germaanse 
godin, de echtgenote van Odin. De betekenis van Frigg, dus in de Oud-Noordse 
context, is reeds vergeten en dus onzeker: misschien ‘geliefde, liefhebbende 
vrouw’; de naam is slechts een noa-woord. Frigg is inheems in Scand. op grond 
van de bewezen oude echtelijke verbondenheid van Frīja-Frigg en Wodan-
Odin. Bewijzen voor een cultus zijn er echter nauwelijks. Ze is vooral het type 
van de vrouw des huizes, moeder en echtgenote. Ze wordt aangeroepen bij de 
geboorte van een kind [zie Ivn: Frīja: Frigg (Germ.) (godin)]                   [Frija] 
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Germ. termen: friscing (ohd.) ‘offerbig’ in de offercultus van de Franken en de 
Alamannen [zie Dier: zwijn: offerzwijn: term: friscing (Germ.)] 
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Germ. termen: frjá (on.) ‘beminnen’; zie ook friðr (on.) en vrede (nl.) [zie 
Karakter en gedrag: liefde: term: frjá (Germ.)]                                        [frja] 
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Germ. termen: frō (westgerm.) ‘heer’, gewoonlijk in profane betekenis 
gebruikt, in ’t bijzonder de naam van de vruchtbaarheidsgod Frō in Zuid-
Germanië, Freyr in Noord-Germanië. Etymologie: < *frawa. De naam van de 
Noord-Germaanse godin Freyja ‘vrouwe’ loopt etym. parallel, nl. < *fraujōn. 
Het eerste lid in plaatsnamen als Vroonloo en Franeker is ontstaan uit germ. 
*frawan ‘aan de goden behorend, aan de god gewijd’, met de latere 
betekenissen 1. ‘heilig’, 2. ‘behorend aan wereldlijke heren’. Misschien 
verwijzen Vroonloo en Franeker naar het bos resp. de akker, die aan Frō waren 
gewijd. 
De naam Freyr duidt niet alleen de god Freyr aan, maar is ook een heiti voor 
een stier. Daarnaast betekent de naam Freyr dus eveneens ‘heer’ en fungeert 
hij als noa-woord; hij duidt op een verhouding tussen een dienaar (geen slaaf) 
en een heer. Freyr en Freyja lijken Nerþuz-Erþō te hebben vervangen 
[zie Ivn: Frō (Germ.) (god); Ivn: Frō: Freyr (Germ.) (god); Ivn: Freyja (Germ.) 
(godin); God: ‘Heer’ (Frō, Freyr) (Germ.); God: ‘Vrouwe’ (Freyja) (Germ.); 
Heerser: leider: term: frō (god) (Germ.); Heerser: leider: term: freyr (god) 
(Germ.); Heerser: leider: term: freyr (‘heer’) (kenning voor ‘stier’) (Germ.); 
Heerser: leidster: term: freyja (godin) (Germ.); Ivn: Uranlo (918) (Ne.) 
(topogr., tNOv Alkmaar, gem. Langedijk, Noord-Holland); Ivn: Fronakre (1085) 
(Ne.) (topogr., tWv Leeuwarden, gem. De Waadhoeke, Friesland); Rund: stier: 
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term: ‘freyr’ (‘heer’) (kenning) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: 
‘Freyr’ (Germ.)]                                                                                       [Fro] 

Germ. termen: Frøblod (de.) ‘Freyr-offer’, een jaarlijks openbaar offerfeest 
van de Zweden (Sueones), dat volgens Saxo door Haddingus werd ingesteld ter 
ere van Frø (Freyr), waarbij zwarte dieren werden geofferd [zie Feest: 
offerfeest, landelijk; van de Sueonen: Frøblod (Germ.); Offer: naam: ‘Frøblod’ 
(Germ.)]                                                                                           [Froblod] 

  47 

Germ. termen: fróð (on.) ‘wijs’ [zie Filosofie: kennis: wijsheid: term: fróð 

(adj.) (Germ.)]                                                                                       [frod] 

  44 

Germ. termen: Fróða-friðr (on.) ‘Vrede van Fróði’, toestand van heil die 

samenhangt met de cultus van Freyr, in twee betekenissen: 1. periode van 

voorspoed en vrede na een goede oogst, 2. periode van heilige vrede die niet 

(met wapens) verbroken mag worden, bijv. de godsvrede tijdens een 

ommegang [zie Strijd en vrede: vrede als toestand van voorspoed en 

afwezigheid van oorlog: Vrede van Fróði = Fróða-friðr (Germ.); Religieus 

fenomeen: heiligheid van tijd: Vrede van Fróði = Fróða-friðr (Germ.)] 

                                                                                  [Froda-fridr, Frodafridr] 

  47 

Germ. termen: Fróði (on.), naam van de mythische koning in de Grottasöngr 

die m.b.v. een goudmolen rijkdom brengt. De naam is verbonden met de 

Fróða-friðr (zie aldaar). Fróði is identiek met Frotho (Saxo) en Freyr, die inn 

fróði wordt genoemd [zie Ivn: Frō: Freyr: Fróði = Frotho (Germ.) (koning-god); 

Ivn: Frō: Freyr: ‘Inn fróði’ (Germ.); God: ‘Inn fróði’ (Germ.)]                 [Frodi] 

  47 

Germ. termen: frohes gutes Teil (d.) zie Waur (d.)   - 

Germ. termen: Frohgodenteil (d.) zie Waur (d.)   - 

Germ. termen: Frougoudenteil (d.) zie Waur (d.)   - 

Germ. termen: fulga (on.) ‘(geboorte)huid’ [zie Lichaam: nageboorte: term: 
fulga (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: full (on.) ‘dronk’ (van de inhoud van een beker) die 
uitgebracht wordt bij het stichten van de heilige gemeenschap; oude term 
voor een offerdronk, uitgebracht aan resp. Odin, Thor (i.p.v. Njörðr) en Freyr 
[zie Eten en drinken: dronk, offer-: term: full (on.)] 

  42  43 

Germ. termen: full: heilagt full Hrafnásar (on.) ‘heilige dronk van Ravengod (= 
Odin)’, een kenning voor ‘dichtermede’ [zie Eten en drinken: dronk, offer-: 
term: full Hrafnásar, heilagt (‘heilige dronk van Ravengod’) (kenning voor 
‘dichtermede’)  (Germ.); Eten en drinken: mede: mede, dichter-: ‘heilagt full 
Hrafnásar’ (‘heilige dronk van Ravengod’) (kenning) (Germ.); Symboliek: 
beeldspraak: kenning: ‘heilagt full Hrafnásar’ (Germ.)] [heilagt full Hrafnasar] 

  41 

Germ. termen: fúllréttisorð (on.) zie úkvæðisorð (on.)   - 

Germ. termen: fulltrúi (on.) zie trúa (on.)   - 

Germ. termen: fura (on.) zie furho: fura (on.)   - 

Germ. termen: Fürgutenteil (d.) zie Waur (d.)   - 

Germ. termen: furh- (oe.) zie furho: furh- (oe.)   - 

Germ. termen: furho: ferh- (oe.) ‘eik’ als appellatief eerste lid in Oud-Engelse 
plaatsnamen lijkt geen verwijzing te zijn naar de god Fjörgynn [zie Boom: eik: 
term: ferh- (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: furho: foraha, furaha (ohd.) ‘dennenboom’, mogelijk verwant 
met de god Fjörgynn [zie Boom: den: term: foraha, furaha (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: furho: fura (on.) ‘denneboom’, mogelijk verwant met de god 
Fjörgynn [zie Boom: den: term: fura (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: furho: furh- (oe.) ‘denneboom’, mogelijk verwant met de god 
Fjörgynn [zie Boom: den: term: furh- (Germ.)] 

  48 
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Germ. termen: fúrr: eikinn fúrr (on.) zie vafrloga (on.)   - 

Germ. termen: fylgja (on.) (pl. fylgjur) = mannafylgja = mannahugr, 1. Falk: 
fylgja < fulga = ‘(geboorte)huid’, vgl. hamr, 2. De Vries: a. algemeen: fylgja < 
fylgja ‘volgen’, dus de ziel die in onzichtbare gestalte de mens volgt; b. spec.: 
manifestatie van een mens, meestal gezien door een ander, een soort 
dubbelganger in de verschijning van i. een dier (fylgja = mannafylgja = 
mannahugr), ii. een vrouwelijke beschermgeest (fylgja = fylgjukona = 
kynfylgja = ættarfylgja); deze kunnen als groep optreden en vallen later ook 
onder de verzamelnaam ‘dísir’ [zie Geest: ziel, dier-: fylgja (= mannafylgja = 
mannahugr) (Germ.); Geest: beschermgeest van de sibbe: fylgja (= fylgjukona 
= kynfylgja = ættarfylgja) (Germ.)] 

  39  49 

Germ. termen: fylgja (on.): fylgju-engill ‘engel als beschermgeest’, een 
Christelijk beïnvloede voorstelling [zie Geest: beschermgeestvan de sibbe, 
vrouwelijke: fylgja: fylgju-engill (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: fylkishof (on.) zie hof: fylkishof (on.)   - 

Germ. termen: fylkis-kerk (on.) ‘districtskerk’, de belangrijkste kerk van een 
district; vgl. fylkishof [zie Heiligdom: type: kerk, fylkis- (Chr.)] 

  42 

Germ. termen: gabei (got.) ‘rijkdom’; vgl. Latijnse termen: inscriptie: Gabiae 
[zie Welzijn en ziekte: rijkdom: term: gabei (Germ.)] 

  49 

Germ. termen: gabei: Alagaƀjōz (got.) ‘de vrijgevigen, de rijken’, een 

familienaam; vgl. Latijnse termen: inscriptie: Gabiae en id. Alagabiae [zie 

Welzijn en ziekte: rijkdom: term: Alagaƀjōz (adj. pl.) (familienaam) (Germ.); 

Taal: naam, familie-: ‘Alagaƀjōz’ (Germ.)]                                      [Alagabjoz] 

  49 

Germ. termen: gabī * en gabis * (germ.) zie Latijnse termen: inscriptie: 
Garmangabi(s): Deae Garmangabi 

  - 

Germ. termen: gadebassen of gadelam (de.), benaming van de meileen in 
Denemarken [zie Rite: volksgebruik: lentefeestgebruik: meibruidspaargebruik: 
meileen: term: gadebassen of gadelam (Germ.)] 

  43 

Germ. termen: galan* (germ.) 1. ‘zingen (van vogels)’, 2. ‘een toverlied 
zingen’; bigalan (ohd.) ‘bezingen, betoveren’. De goden werden aangeroepen 
met de gillende stem van vogels (wegens hun rol in het geestenverkeer)  [zie 
Taal: zang: term: galan* (Germ.); Taal: zang: term: galan: bigalan (‘een 
toverlied zingen’) (ohd.) (Germ.)] 

  40  43 

Germ. termen: galan*: gala (on.) 1. kraaien (haan), 2. schreeuwen, waaronder 

de krijgsroep, 3. zingen (van toverliederen) [zie Taal: uitroep: krijgsroep: 

term: gala (‘schreeuwen’) (Germ.)] 

  43 

Germ. termen: galan*: gala (on.): und randir ek gel ‘in de schilden 

schreeuwde ik’, nl. krijgsgeschreeuw [zie Taal: uitroep: krijgsroep: term: gala 

(‘schreeuwen’) (Germ.)] 

  43 

Germ. termen: galan*: galdorword (oe.) ‘toverwoord’ [zie Taal: spreuk: term: 
galdorword (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: galan*: galdr (on.) ‘toverspreuk’ < galan ‘zingen (van vogels)’. 
De galdr werd dus op vogelachtige, hoge, gillende toon gezongen [zie Taal: 
spreuk: term: galdr (Germ.)] 

  40  43 

Germ. termen: galan*: Galdrs föður (on.) ‘vader van de toverspreuk’, kenning 
voor Odin als god van de magie [zie Familierelaties: vader: term: föður, Galdrs 
(‘vader van de toverspreuk’) (kenning voor Odin) (Germ.); Ivn: Wodan: Odin: 
‘Galdrs föður’ (kenning) (Germ.) (god); God: ‘Vader van de toverspreuk’ 
(Galdrs föður) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘galdrs föður’ 

(Germ.)]                                                                [Galdrs fǫður, Galdrs fodur] 

  45 

Germ. termen: galan*: gjalla: -gelmir en –gjöll (on.) ‘de schreeuwende, 

brullende, dreunende’ als lid van een naam van mythische rivieren (en 

  50 
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plaatsen) in de onderwereld, zoals Hvergelmir, Vaðgelmir, Gjöll, þrymgjöll en 

Gjallarbrú. Het feit dat sommige reuzennamen ook deze verbinding bevatten, 

is misschien secundair: Aurgelmir, een andere naam van Ýmir, als riviernaam 

betekent dan ‘de door steengruis bruisende rivier’. De reuzen worden dus in 

verband gebracht met de onderwereldrivieren [zie Geluid: lawaai:  term: –

gelmir, –gjöll (nom. ag.) (Germ.)]                                                  [gjǫll, gjoll]                  
Germ. termen: galan*: Heimdallargaldr (on.) ‘Heimdallrs toverlied’, genoemd 
in de SnE, waarin verteld wordt dat de god Heimdallr ‘geboren is uit negen 
moeders’, allen zusters, en dat hij met een hoofd doormidden geslagen is. De 
Heimdallargaldr wordt beschouwd als een cultuslied, net als het 
Heimdallarhljóð (zie hljóð: Heimdallarhljóð) [zie Literatuur: Edda, Proza: 
Gylfaginning: Heimdallargaldr (Germ.); Taal: spreuk: term: galdr, Heimdallar- 
(‘Heimdallrs toverlied’) (cultuslied) (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: galan*: valgaldr (on.) ‘dodenbezwering’ [zie Magie en mantiek: 
mantiek, type: op basis van necromantie: m.b.v. een 
dodenbezweringsformule: term: valgaldr (Germ.); Taal: spreuk: term: galdr, 
val- (‘dodenbezwering’) (necromantische formule) (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: galdr (on.) zie galan*: galdr (on.)   - 

Germ. termen: galdralag (on.), versvorm, afgeleid van de galdr, gekenmerkt 
door parallellisme, herhaling en alliteratie [zie Taal: versvorm: galdralag 
(Germ.)] 

  40 

Germ. termen: Gálga farmr (on.) zie farmr: Gálga farmr (on.)   - 

Germ. termen: Gálga valdr (on.) zie valdr: Gálga valdr (on.)   - 

Germ. termen: gamban (on.), misschien ‘magische kracht’ [zie Macht en 

kracht: magische kracht: term: gamban (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: gambanteinn (on.) ‘tovertwijg’, een jonge tak met magische, 

levenbevorderende kracht [zie Staf: scepter: toverstaf: term: gambanteinn 

(Germ.)] 

  40 

Germ. termen: gambanteinn: til holts ok til hrás viðar (on.) ‘naar het woud en 
het jonge, sappige hout’ (Skm.), waar een (levenbevorderende) tovertwijg 
gehaald wordt [zie Staf: scepter: toverstaf (tovertak)]   
                                                                                [til holts ok til hras vidar] 

  40 

Germ. termen: gandr (scand.), verwant met ginna ‘bedriegen’. Betekenis: 1. 
‘toverij, zwarte magie’ (oern.), 2. ‘toverdier’ (on.), 3. ‘(magische) stok, paal, 
tak’; ook: ‘pijl’, ‘beensplinter’ die ziekte veroorzaakt heeft, of ‘haarbol’ in de 
rundermaag (latere betekenis), 4. ‘ziekte’, hierdoor veroorzaakt 
[zie 1. Magie en mantiek: magie: type: zwarte -: term: gandr (Germ.); 2. Dier: 
toverdier: term: gandr (Germ.); 3. Staf: scepter: toverstaf: term: gandr 
(Germ.); Lichaam: bot (been): splinter: term: gandr (Germ.); Lichaam: haar: 
haarbol: term: gandr (Germ.); 4. Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: 
term: gandr (Germ.)] 

  40  44 

Germ. termen: gandr: gandreið (on.), 1. oorspronkelijk: ‘rit op een toverdier’, 
2. later: ‘stokrit’ (heks op een bezemsteel). het is een oude Germaanse 
voorstelling, vgl. ohd. zünriten [zie Reis: rijden: term: reið, gand- (‘rit op een 
toverdier; later: -stok’) (Germ.)]                                           [gandr, gandreid] 

  40 

Germ. termen: gandr: gönduls öndu (< * gand-ulfr) ‘de ziel van de toverwolf 
(weerwolf)’, de materialisatie van een gedachte. Göndul is echter ook de 
naam van een walkure, zodat de uitspraak luidt dat de ziel van Göndul wordt 
uitgezonden om leed te veroorzaken [zie Geest: wolfdemon: weerwolf: 
gönduls öndu (Germ.); Verschijning: incarnatie van de gedachte: term: 

gönduls öndu (Germ.)]                              [gandr, gǫnduls ǫndu, gonduls ondu] 

  40 

Germ. termen: gandr: jörmungandr (on.) zie ermina-*: jörmungandr (on.   - 
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Germ. termen: gandr: ungandiR (oern.) zie runeninscriptie: gandr: ungandiR 
(oern.) 

  - 

Germ. termen: gandreið (on.) zie gandr: gandreið (on.)   - 

Germ. termen: gånggrift (zw.), ‘ganggraf’, een megalithische grafvorm, een 
zg. langgraf met toegang in het midden  [zie Graf: 3. type: megalithisch ~: 
hunebed (de. jættestue, zw. jättestuga of gånggrift) (Germ.); Bouwwerk: 
vertrek: term: stue, jætte- (‘reuzenkamer’) (megalitisch graf) (Germ.); Graf: 
6. term: grift, gång- (‘ganggraf’) (megalitisch graf) (Germ.); Bouwwerk: 
vertrek: term: stuga, jätte- (‘reuzenkamer’) (megalitisch graf) (Germ.); 
Voorwerp: bed: term: hunebed (‘reuzenbed’) (megalithisch graf) (Germ.)] 
                                                                   [ganggrift, jaettestue, jattestuga] 

  39 

Germ. termen: Ganna (germ.), naam van een tovenares bij de Semnonen. 
Betekenis: onduidelijk, associatie met ‘tovermacht’ en ginn- [zie Ivn: Ganna 
(Germ.) (tovenares)] 

  40 

Germ. termen: gap (on.) ‘gaping, kloof, open ruimte’, vergelijk Ginnungagap 
[zie Aardformatie: kloof: term: gap (Germ.)] 

  50 

Germ. termen: Gapt (got.) zie Gautr (on.)   - 

Germ. termen: garaginon (got.) ‘raadgeven, aanraden’ [zie Taal: 
raad(geving, -pleging, advies): term: garaginon (vb.) (Germ.)] 

  44 

Germ. termen: garda* (germ.)   - 

Germ. termen: garda*: Ásgarðr (on.) ‘Asgard’, het rijk der Asen, eerst gelegen 

aan de rand van Miðgarðr, later in de voorstellingswereld verplaatst naar de 

hemel. Ásgarðr wordt beschouwd als een gebied met diverse godenwoningen 

en omgeven door een wal. Ook de Iðavöllr bevindt zich hier. De naam komt 

alleen voor in gedichten over Thor [zie Bouwwerk: afscheiding: term: garðr, 

Ás- (‘rijk der Asen’) (wereld der goden) (Germ.); Kosmografie en geografie: 

universum: wereld (rijk) der goden: ‘Ásgarðr’, het rijk der Asen (Germ.); 

Kosmografie en geografie: gebied, afgescheiden: term: garðr, Ás- (‘gebied der 

Asen’) (godenrijk) (Germ.)]                                                                [Asgardr] 

  46  50 

Germ. termen: garda*: friðgeard (oe.) lett. ‘vredegaard’, de omheining 
waarbinnen de goddelijke vrede heerst [zie Bouwwerk: afscheiding: term: 
geard, frið- (heilig gebied) (Germ.); Kosmografie en geografie: gebied, 
afgescheiden: term: geard, frið- (‘vredesafscheiding’) (heilig gebied) (Germ.)] 
                                                                                                      [fridgeard] 
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Germ. termen: garda*: Geirrøðargarðr (on.) ‘woonerf van Geirrøðr’, de 
demonenburcht van de gelijknamige reus, die door Thor wordt verslagen in de 
mythe van Thors slachting van Geirrøðr, beschreven in het Skáldskaparmál van 
de Snorra Edda [zie Bouwwerk: afscheiding: term: garðr, Geirrøðar- (‘woonerf 
van Geirrøðr’) (demonenburcht) (Germ.); Bouwwerk: stad der demonen: 
‘Geirrøðargarðr’ (Germ.)]                                                       [Geirrodargardr] 

  46 

Germ. termen: garda*: Miðgarðr (on.) eig. ‘middenwal’, d.w.z. ‘hof van het 

midden’, in het kosmologische systeem van de Germanen de wereld der 

mensen, die vanuit menselijk perspectief in het midden van de kosmos ligt, 

zowel in horizontaal als in verticaal opzicht. Andere Germaanse varianten zijn: 

got. midjungards, ohd. mittilgart, oe. middangeard (en middelerd), oern. 

miþkarþi (dat.) (Fyrby-inscriptie, zie aldaar). Aan de grens van Miðgarðr ligt 

oorspronkelijk Ásgarðr (zie aldaar), erbuiten ligt Útgarðr, het rijk der reuzen 

(zie aldaar) 

[zie Bouwwerk: afscheiding: term: garðr, Mið- (‘middenrijk’) (wereld der 

mensen) (Germ.); Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der 

mensen: ‘hof van het midden’: ‘Miðgarðr’ (en var.) (Germ.); Kosmografie en 
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geografie: gebied, afgescheiden: term: garðr, Mið- (‘middenwal’) (gebied der 

menselijke bewoning) (Germ.)]                                                        [Midgardr]                 
Germ. termen: garda*: skíðgarðr (on.) ‘houten schutting’, evenals de stafgarðr 
(zie aldaar) de omheining rond de hof [zie Bouwwerk: afscheiding: term: 
garðr, skíð- (Germ.); Kosmografie en geografie: gebied, afgescheiden: term: 
garðr, skið- (‘houten schutting’) (hof-gebied) (Germ.)]                    [skidgardr] 

  42 

Germ. termen: garða*: stafgarðr (on.) lett. ‘stafgaard’, evenals de skíðgarðr 
de omheining rond de hof, in het midden waarvan de heilige paal stond [zie 
Bouwwerk: afscheiding: term: garðr, staf- (Germ.); Kosmografie en geografie: 
gebied, afgescheiden: term: garðr, staf- (‘omheining rond de stafr’) (hof-
gebied) (Germ.)]                                                                             [stafgardr] 

  42 

Germ. termen: garda*: Útgarðr (on.), het ‘buitenrijk’ der reuzen en demonen, 
gelegen buiten de wal van Miðgarðr. De verschijningsvorm van Útgarðr hangt 
af van het perspectief van de beschouwer: zee voor de kustbewoners, wilde 
natuur voor bewoners van het binnenland. Voor de laatsten geldt vooral het 
oosten en het noorden (Jötunheimr) als land der demonen. In het westen ligt 
de onbekende zee en in het zuiden Múspellsheimr 
[zie Bouwwerk: afscheiding: term: garðr, Út- (‘buitenrijk’) (wereld der 
demonen) (Germ.); Kosmografie en geografie: gebied, afgescheiden: term: 
garðr, Út- (‘buitengebied’) (wereld der demonen) (Germ.); Kosmografie en 
geografie: universum: wereld (rijk) der demonen: ‘Útgarðr’ (alg.) (Germ.); 
Wateren: oceaan die de aarde omgeeft: ‘Útgarðr’ (Germ.); Kosmografie en 
geografie: landschap, woest : ‘Útgarðr’ (Germ.); Kosmografie en geografie: 
universum: wereld (rijk) der demonen: ‘Útgarðr’, zuidelijke: ‘Múspellsheimr’ 
(Germ.); Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen: 
‘Útgarðr’, westelijke (Germ.); Kosmografie en geografie: universum: wereld 
(rijk) der demonen: ‘Útgarðr’, oostelijke (Germ.); Kosmografie en geografie: 
universum: wereld (rijk) der demonen: ‘Útgarðr’, noordelijke (Germ.); 
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der demonen: ‘Útgarðr’, 
noordelijke: ‘Jötunheimr’ (Germ.)]                                                    [Utgardr] 
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Germ. termen: gårdsrå (zw.), beschermgeest van het huis [zie Geest: 
beschermgeest van het huis: gårdsrå (Germ.)]                    [gardsra, gaardsraa] 

  39 

Germ. termen: gardvord (no.) zie vörðr: gardvord (no.)  

Germ. termen: Gaunsdag (nd.) zie woensdag (nl.)   - 

Germ. termen: Gausus (lang.) zie Gautr (on.)   - 

Germ. termen: Gauta spjalli (on.) ‘Vriend der Gauten’, een bijnaam van Odin 

in de skaldenpoëzie [zie Beroep en functie: vriend: term: spjalli, Gauta 

(‘vriend der Gauten’) (kenning voor Odin) (Germ.); Ivn: Wodan: Odin: ‘Gauta 

spjalli’ (kenning) (Germ.) (god); God: ‘Vriend der Gauten’ (Gauta spjalli) 

(Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Gauta spjalli’ (Germ.)] 

  45 

Germ. termen: Gauta týr (on.) ‘God der Gauten’, een bijnaam van Odin in de 

skaldenpoëzie [zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Gauta týr’ (kenning) (Germ.) (god); 

God: ‘God der Gauten’ (Gauta týr) (Germ.); God: term: teiwaz*: týr, Gauta 

(‘God der Gauten’) (kenning voor Odin) (Germ.)]                             [Gauta tyr] 

  45 

Germ. termen: Gautr (on.), bijnaam van Odin. Gautr fungeert als 
stamvaderfiguur; vgl. Gausus bij de Langobarden, Geat bij de Angelsaksen en 
Hathugaut (‘strijd-Gaut’) als vertegenwoordiger van Wodan bij de Saksen. De 
Goten kenden Gapt als koninklijke voorvader 
[zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Gautr’ (kenning) (Germ.) (god); God: ‘Gautr’ (Germ.); 
Ivn: Gausus (Germ.) (stamvader); Ivn: Geat (Germ.) (stamvader); Ivn: Gapt 
(Germ.) (stamvader); Ivn: Hathugaut = Hathagat (Germ.) (mil. leider); 
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Gautr’ (e.var.) (Germ.)] 
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Germ. termen: Gautr: Alda gautr (on.) ‘Gautr der mensen’, een bijnaam van 

Odin [zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Alda gautr’ (kenning) (Germ.) (god); God: ‘Gautr 

der mensen’ (Alda gautr) (Germ.)] 

  45 

Germ. termen: Gautstafr (on.) zie stafr: Gustav (zw.)   - 

Germ. termen: gave (nl.), een handeling die bij de Germanen uitdrukt of als 
gevolg heeft: 1. geschenk, 2. overbrengen van de kracht van de gever op de 
ontvanger, 3. plicht tot vergelding of wedergave (wederkerigheidsplicht) [zie 
Bezit en roof: gave (gift, geschenk); Macht en kracht: gever op de ontvanger, 
kracht van de; Ethiek: streven en verplichting: wederkerigheidsplicht] 
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Germ. termen: gawadjon (got.) zie wadi (got.)   - 

Germ. termen: Geat (oe.) zie Gautr (on.)   - 

Germ. termen: geban (os.) ‘oceaan’; vgl. Latijnse termen: inscriptie: Gabiae 
[zie Wateren: oceaan: term: geban (Germ.)] 

  49 

Germ. termen: gefinn Óðni (on.) ‘geofferd aan Odin’; gefa betekent ook 
‘offeren’ [zie Offer: ~ aan Odin (Germ.); Offer: term: gefa (Germ.)]  
                                                                                                   [gefinn Odni] 

  42 

Germ. termen: Gefjon (on.) ‘schenkster’, een Deense vruchtbaarheidsgodin uit 
het eiland Seeland, waarover de mythe van Gefjon handelt. Gefjon is verwant 
met de naam Gefn, een bijnaam van Freyja, maar ook met de Zuid-Germaanse 
Gabiae en Dea Garmangabi(s). Gefjons vruchtbaarheidskarakter wordt 
bevestigd door de genoemde mythe, de naamsrelatie met de genoemde 
godinnen, haar kennis van de toekomst (Ls. 21) en haar affaire met een 
jongeling die haar een sieraad geeft. Zie ook Gefnø (de.) 
[zie Ivn: Gefjon (1) (Germ.) (godin); Ivn: Gefjun hin fjölkunnga = Gefjon (2) hin 
fjölkunnga (Germ.) (tovenares); God: ‘Schenkster’ (Gefjon) (Germ.); Freyja: 
‘Gefn’ (Germ.) (godin); God: ‘Schenkster’ (Gefn) (Germ.); Mythe: Gefjon 
(Hkr.) (Germ.); Beroep en functie: gever: term: Gefjon, Gefn (Germ.)] 

  49 

Germ. termen: Gefnø (de.), plaats in Seeland (Denemarken). Etym.: 1. Gevnø 
(bij Stævns) , < *Gefjonhaugar en Thorøwe (mod. (Store) Torøje) < 
*þórshaugar, waar Gefjon en Thor in een vruchtbaarheidscultus vereerd 
werden (Olrik), 2. Gefnø kan ook een andere oorsprong hebben, evenals 
andere plaatsen met Gefn- als eerste lid [zie Ivn: Gevnø (De.) (topogr., bij 
Lyderslev tOv Store Heddinge, Stevns Kommune, Seeland); Thorøwe = mod. 
Torøje, Store (De.) (topogr.)]                                                               [Gefno] 
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Germ. termen: gekk hón und líni (on.), d.w.z. ze droeg een sluier [zie Rite: 
overgangsrite: opnemingsrite: huwelijkrite: versluiering van de bruid] 
                                                                                          [gekk hon und lini] 
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Germ. termen: geld (germ.) 1. heidens: a. ‘geldelijke opbrengst’ (’belasting, 
rente, opbrengst’, ‘vergoeding, compensatie’), bijv. t.b.v. de 
gemeenschappelijke maaltijd, vgl. on. gildi (< gild), b. ‘offerrite, feestmaal, 
drinkgelag’, vgl. ohd. gelt ‘offer’, ohd. heidangelt, ‘heidense cultus’, oe. geld 
‘(heidense) cultus, kerkdienst, offerbrood’, oe. deofulgild, ‘heidense cultus’, 
on. gildi ‘feestmaal’, c. ‘cultusgemeenschap’, vgl. on. gildi ‘gilde, 
broederschap’ 2. middeleeuws-christelijk: gilde (nl.) stedelijke 
beroepsorganisatie, wier leden elkaar steunen, een gildehal onderhouden en 
gemeenschappelijke kerkelijke activiteiten verrichten. Koning Óláfr Kyrri stelt 
in Nidaros het Miklagildi (‘Grote gilde’) in ter vervanging van de vroegere 
hvirfingsdrykkjur. Ook in andere steden stelde hij gilden in en bracht ze onder 
in gildehuizen 
[zie Bezit en roof: gave: betaling: term: gildi (Germ.); Bezit en roof: gave: 
betaling: belasting: term: geld (gildi)(Germ.); 
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Cultus: geogr./rel.: Germaanse ~: term: geld (Germ.); Cultus: geogr./rel.: 
Germaanse ~: term: deofulgild (Germ.); Cultus: geogr./rel.: Germaanse ~: 
term: heidangelt (Germ.); Cultus: Christelijke ~: term: geld (Germ.); 
Eten en drinken: brood, offer-: term: geld (Germ.); Offer: term: geld (gelt) 
(Germ.); 
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: term: geld (gildi) (Germ.); 
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: term: veizla: gildi (Germ.) 
Sociologie: gemeenschap, religieuze: term: geld (gildi) (Germ.); Sociologie: 
gemeenschap van de beroepsgroep: gilde, heidens: term: gildi (Germ.); 
Sociologie: gemeenschap van de beroepsgroep: gilde, middeleeuws-christelijk: 
term: gildi (Germ.); Sociologie: gemeenschap van de beroepsgroep: gilde, 
middeleeuws-christelijk: ‘Miklagildi’ (Chr.-Germ.)] 

Germ. termen: geld (oe.) zie geld (germ.)   - 

Germ. termen: gelt (ohd.) zie geld (germ.)   - 

Germ. termen: ger-* (germ.) 1. ‘begeren’, 2. ‘bereiden’, 3. ‘grommen’. Zie 
Latijnse termen: inscriptie: Garmangabi(s): Deae Garmangabi 

  - 

Germ. termen: Geri en Freki (on.) ‘begerig’, de mythische wolven van Odin. 

Een andere Geri is echter de hond van Menglöð (Fjölsvinnsmál), die Gífr als 

maat heeft [zie Ivn: Geri (1) (Germ.) (myth. wolf van Odin); Ivn: Geri (2) 

(Germ.) (myth. hond van Menglöð); Ivn: Freki (Germ.) (myth. wolf); Karakter 

en gedrag: begeerte: term: geri, gerr (adj.) (Germ.); Karakter en gedrag: 

begeerte: term: freki, frekr (adj.) (Germ.)] 

  45 

Germ. termen: gerningaveðr (on.) ‘(tover)daadweer’, i.e. slecht weer, 
veroorzaakt door toverij [zie Magie en mantiek: magie: doel: slecht weer: 
term: gerningaveðr (‘betoverd weer’) (Germ.); Natuurverschijnsel: noodweer: 
term: gerningaveðr (Germ.)]                                                     [gerningavedr] 

  40 

Germ. termen: Gersimi (on.) zie Hnoss (on.)   - 

Germ. termen: Gestumblindi (on.) < acc. Gest-inn-blinda, een bijnaam van de 
eenogige Odin [zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Gestumblindi’ = lat. (Saxo) 
‘Gestiblindus’ (Germ.) (held-god); God: ‘Blinde gast’ (Gestumblindi) (Germ.); 
Waarneming: zien: blindheid: term: blindi, Gestum- (‘blinde gast’) (kenning 
voor Odin) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Gestumblindi’ (Germ.)] 

  45 

Germ. termen: gesunkenes Kulturgut (d.), cultuurgoed dat afgedaald is van de 
hogere lagen der samenleving naar de boerenbevolking [zie Cultureel aspect: 
cultureel erfgoed: term:  gesunkenes Kulturgut] 
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Germ. termen: gilde (gille) (zw.) zie geld (germ.)   - 

Germ. termen: gilde (nl.) zie geld (germ.)   - 

Germ. termen: gildi (on.) zie geld (germ.)   - 

Germ. termen: gildiskáli (on.) ‘gildehal’, een feestgebouw voor de gilden [zie 
Bouwwerk: feestgebouw: term: gildiskáli (Germ.)]                             [gildikali] 

  43 

Germ. termen: gilouben (ohd.) ‘geloven’, een term die een Chr. betekenis 
kreeg bij de Zuid-Duitsers na de kerstening door de Gotische missie [zie 
Religie: geloof: term: gilouben (vb.) (Germ.)] 

  51 

Germ. termen: gina (on.) ‘gapen’. De term is niet verwant met het eerste lid 
van Ginnungagap (’de grote betoverde leegte’), zoals het oudere onderzoek 
meende [zie Werkzaamheid: openen: gapen: term: gína (Germ.)] 

  50 

Germ. termen: ginfaxi (nijsl.), een swastika-symbool [zie Zon: zonnewiel: 
swastika: term: ginfaxi (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: ginna ‘bedriegen’. De verbinding met ginn- komt veel voor in 
een religieuze context (ginnregin, ginnheilagr, ginnurúnar). Ginnung is = 
‘verblinding, misleiding, betovering’ (De Vries). Ginna is verwant met gandr 
‘toverij’ e.d. 

  40  50 
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[zie Karakter en gedrag: bedrog: term: ginna (vb.) (Germ.); Karakter en 
gedrag: bedrog: term: ginnung (Germ.); Magie en mantiek: magie: term: 
ginnung (Germ.); Verschijning: illusie: term: ginnung (Germ.)] 

Germ. termen: ginna: Ginnungagap (on.) ‘grote betoverde leegte’, d.w.z. de 
‘met magische kracht vervulde oerruimte’. Deze toverkrachten schiepen uit 
het samenkomen van ijs en vuur het eerste levende wezen. Adam van Bremen 
noemde deze oerruimte Ghinmendegop. Het eerste lid is niet verwant met 
gína ‘gapen’, maar met ginna (zie aldaar) [zie Kosmografie en geografie: 
chaos: ‘Ginnungagap’ (Germ.); Kosmografie en geografie: chaos: 
‘Ghinmendegop’ (Germ.); Aardformatie: kloof: term: gap, ginnunga- 
(‘betoverde gaping’) (kosmische chaos) (Germ.)] 

  50 

Germ. termen: ginnheilagr (on.) zie hailagaz *: heilagr, ginn- (on.)   - 

Germ. termen: ginnregin (on.) zie regin (on.)   - 

Germ. termen: Ginnungagap zie ginna: Ginnungagap (on.)   - 

Germ. termen: giuli (oe.) zie Jul: giuli (oe.)   - 

Germ. termen: gjald: otrgjöld (on.) (n. pl.) ‘ottergeld’, een kenning voor 
goud, nl. het weergeld dat Loki aan Hreiðmar moet betalen omdat hij zijn 
zoon Otr heeft gedood. Dit goud, afgedwongen van de dwerg Andvari (die ook 
zijn ring, de Andvaranautr, moest afstaan), zou later de Nibelungenschat 
vertegenwoordigen [zie Bezit en roof: gave: betaling: term: gjöld, otr- 
(‘ottergeld’) (kenning voor goud) (Germ.); Aardmaterie: goud: term: ‘otrgjöld’ 
(kenning) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘otrgjöld’ (Germ.)] 

                                                                                [gjald, otrgjǫld, otrgjold] 

  48 

Germ. termen: Gjallarhorn (on.), de hoorn waarmee de god Heimdallr de 
wereldondergang aankondigt. Hij is niet identiek aan het Heimdallarhljóð, 
want hljóð betekent nooit ‘hoorn’ [zie Hoorn: blaashoorn: ‘Gjallarhorn’ 
(Germ.)] 

  48 

Germ. termen: gjóðr (on.) zie Hnikars gjóðr (on.)   - 

Germ. termen: gjöf (on.) ‘gave’   - 

Germ. termen: gjöf: Ey sér til gildis gjöf (on.) ‘De gave ziet steeds uit naar 

vergelding’, drukt het streven naar gelijke wedergave uit [zie Sociologie: 

wederzijdsheid (wederkerigheid); Bezit en roof: gave: betaling: term: gildi 

(Germ.); Bezit en roof: gave, weder- (vergelding); Bezit en roof: gave: term: 

gjöf (Germ.)]                                    [Ey sér til gildis gjǫf, Ey ser til gildis gjof] 

  39 

Germ. termen: gjöf: Grímnis gjöf (on.) ‘Grímnirs (= Odins) gave’, een kenning 

voor dichtermede [zie Bezit en roof: gave: term: gjöf, Grimnis (‘Grímnirs (= 

Odins) gave’) (kenning voor dichtermede) (Germ.); Eten en drinken: mede: 

mede, dichter-: term: ‘Grímnis gjöf’ (‘Grímnirs (= Odins) gave’) (kenning) 

(Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Grímnis gjöf’ (Germ.)]  

                                                                             [Grímnis gjǫf, Grimnis gjof] 

  45 

Germ. termen: Glasisvellir = Glæsisvellir (on.) zie völlr: Glasisvellir = 

Glæsisvellir (on.) 

  - 

Germ. termen: Glenr: Glens beðja veðr gyðju goðblíð í vé síðan (on.) ‘Daarna 
gaat de goddelijk blijde gemalin van Glenr het heiligdom binnen’ (i.e. de zon 
gaat onder). De zon is de vrouw van Glenr, de ‘stralende’ hemelgod (Lausavísa 
door Skúli þorsteinsson) of de brúðr himins (Grm. 39). Zie ook sól 
[zie Huwelijk: gemalin: term: beðja, Glens (‘Glenrs bruid’) (kenning voor zon) 
(Germ.); Huwelijk: gemalin: term: brúðr himins (‘bruid van de hemel’) 
(kenning voor zon) (Germ.); Zon: term: ‘Glens beðja’ (kenning) (Germ.); 
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Glens beðja’ (Germ.); Zon: term: ‘brúðr 
himins’ (kenning) (Germ.); Licht en duisternis: schittering: term: glenr (A. 
Kock) (Germ.); Ivn: Glenr (Germ.) (god); God: ‘Schitterende’ (Glenr) (Germ.)] 
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                                            [Glenr, Glens bedja vedr gydju godblid i ve sidan] 

Germ. termen: gloso (zw.) zie Erbsenbär (d.)   - 

Germ. termen: Gnípahellir (on.) ‘Rotshol’, de grot die de ingang vormt van het 
dodenrijk Hel en waar de hellehond Garmr de wacht houdt [zie Aardformatie: 
grot: ‘Gnípahellir’ (Germ.)]                                                          [Gnipahellir] 

  50 

Germ. termen: goanisse (de.), beschermgeest van het huis [zie Geest: 
beschermgeest van het huis: goanisse (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: god (nl.) zie guþa- (germ.)   - 

Germ. termen: goð (on.) zie guþa- (germ.) en guþa-: afgod (nl.)   - 

Germ. termen: goðagremi (on.) zie gremi (on.)   - 

Germ. termen: goðahús (on.) ‘godenhuis’, een Germaanse tempel, zoals in 
Gudbrandsdalen [zie Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: goðahús 
(Germ.)]                                                                                           [godahus] 

  42 

Germ. termen: goðbrúðr (on.) zie brúðr (on.)   - 

Germ. termen: Godensdag (nd.) zie woensdag (nl.)   - 

Germ. termen: godesman enz. zie gotesman (mhd.)   - 

Germ. termen: goði (on.) zie guþa-: gotinc (ohd.)   - 

Germ. termen: goðmálugr maðr (on.), kenner van de heidense mythische 

traditie [zie Beroep en functie: studie: meester: mythenkenner: term: 

goðmálugr maðr (Germ.)]                                                     [godmalugr madr] 

  39 

Germ. termen: goðorð (on.), ‘goði-schap’, term voor het priesterschap op 
IJsland, waarvan het belang varieert overeenkomstig het gebied dat het 
bestrijkt [zie Priester: priesterschap: term: goðorð (Germ.)]               [godord] 

  43 

Germ. termen: godsdienst (nl.) zie Latijnse termen: religio   - 

Germ. termen: Goen(s) zie Helljäger (d.)   - 

Germ. termen: Gói (on.) 1. naam van een godin van de wasdom, aan wie een 
offer gebracht werd (góiblót), 2. naam van een wintermaand (half februari – 
half maart). Vergelijk þorri. Etym. en betekenis: 1. ~ gr. χθων, dus ‘chtonisch 
wezen’ (Lid), 2. ‘sneeuw’ (Celander) [zie Ivn: Gói þorradóttir (Orkn.) (Germ.) 
(myth. fig./vegetatiegeest); Tijd: maand (Germ.): ‘Gói’ = februari-maart; 
Offer: naam: ‘Góiblót’ (Germ.); Kosmografie en geografie: aarde: term: gói, 
góinn (adj.) (tevens naam v.e. myth. slang) (Germ.)]                   [Goi, goiblot] 

  48 

Germ. termen: góiblót (on.) zie gói (on.)   - 

Germ. termen: Góinn (on.) ‘de aardse’, een mythische slang (Grm. 34), 
mogelijk van het type ‘aardse slang van het eeuwige leven’, zoals de slang bij 
de boom der Hesperiden [zie Ivn: Góinn (Germ.) (myth. slang); Kosmografie en 
geografie: aarde: term: gói, góinn (adj.) (tevens naam v.e. myth. slang) 
(Germ.)]                                                                                              [Goinn] 

  50 

Germ. termen: gómsparri (on.) ‘mondklem’, openhouden van de bek met een 
zwaard, zoals in het geval van Fenrir [zie Mythologie: motief: openhouden van 
de bek met een zwaard: term: gómsparri (‘mondklem’) (Germ.); Voorwerp: 
mondklem: term: gómsparri (Germ.)]                                             [gomsparri] 

  39 

Germ. termen: gönduls öndu (on.) zie gandr: gönduls öndu (on.)   - 

Germ. termen: gotesman, gotesscalh, gotesboto (mhd. en mnd.), godesman, 
godes þeow (oe.) ‘godsman of godsdienaar’, een oude, maar algemene naam 
voor ‘priester’, die trouwens geen knecht Gods was [zie Priester: term: 
gotesman, gotesscalh, gotesboto, godesman, godes þeow (‘godsdienaar’) 
(Germ.); Beroep en functie: dienaar, gods-: term: gotesman, gotesscalh, 
gotesboto, godesman, godes þeow (priester) (Germ.)]                 [godes theow] 

  42 

Germ. termen: goto* (ohd.) zie guþa-: gotinc (ohd.)   - 

Germ. termen: graðungr (on.) ‘stier’ [zie Rund: stier: term: graðungr (Germ.)] 
                                                                                                       [gradungr] 

  47 
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Germ. termen: gramr (on.) zie gremi (on.)   - 

Germ. termen: granstraumar Grímnis (on.) zie grön: granstraumar Grímnis 

(on.) 

  - 

Germ. termen: grátfagr (on.) zie grátr: grátfagr (on.)   - 

Germ. termen: grátr (on.) ‘traan’ [zie Lichaam: lichaamssap: traan: term: 
grátr (Germ.)]                                                                                       [gratr] 

  49 

Germ. termen: grátr: grátfagr (on.) ‘met de mooie tranen’, epitheton van 
Freyja wegens haar gouden tranen, die ze plengt tijdens haar zoektocht naar 
haar echtgenoot Oðr [zie Ivn: Freyja: ‘It grátfagra goð’ (Germ.) (godin); God: 
‘Mooi betraande godin’ (it grátfagra goð) (Germ.); Lichaam: lichaamssap: 
traan: term: grátfagr (‘mooi betraand’) (epith. van Freyja) (Germ.)]  
                                                                                              [gratr, gratfagr] 

  49 

Germ. termen: grátr: Mardallar grátr (on.) zie Mardöll (on.)   - 

Germ. termen: gremi: goðagremi (on.) ‘toorn der goden’, die wordt gewekt 
wanneer een misdaad (d.w.z. een overtreding van de kosmische orde) wordt 
gepleegd. De straf daarvoor is dan een offer. De term geeft dus tevens aan dat 
de mens afhankelijk is van de genade van de goden (vgl. almáttigr en hollr) 
[zie Karakter en gedrag: toorn: term: gremi, goða- (‘toorn der goden’) 
(Germ.)]                                                                                       [godagremi] 

  42  49 

Germ. termen: gremi: gramr (on.) ‘vertoornd, toornig’, m.n. m.b.t. de goden. 
Zie hollr en goðagremi [zie Karakter en gedrag: toorn: term: gramr (adj.) 
(Germ.)] 

  49 

Germ. termen: grenja (on.) ‘huilen, brullen’, m.n. als krijgsgeschreeuw [zie 

Taal: uitroep: krijgsroep: term: grenja (‘brullen’) (Germ.)] 

  43 

Germ. termen: grey (on.) ‘hond, teef’, m.n. een betiteling van Freyja wegens 
haar geilheid in Kviðlingr (door Hjalti Skeggjason): vilkat goð geyja / grey 
þykkjumk Freyja (‘Ik houd niet van goden die blaffen. / Een teef dunkt mij 
Freyja.’) [zie Dier: hond: teef: term: grey (Germ.)] 

  49 

Germ. termen: grið (on.) ‘vredesschikking’, zoals de goden die garanderen tgo 
de reuzen, waardoor ze echter in gevaar komen [zie Wet en orde: wet: 
contract: vredessluiting: term: grið (Germ.); Mythologie: motief: verlening van 
grið door de goden aan een reus (Germ.)]                                                [grid] 
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Germ. termen: Grímnir en Grímr (on.) ’vermomde’ of ‘gemaskerde’, bijnamen 

van Odin (en van een everzwijn) die hij draagt tijdens een handeling die op 

een initiatierite lijkt; vgl. gjöf: Grímnis gjöf en grön: granstraumar Grímnis 

[zie Wodan: Odin: ‘Grímnir’ (Germ.) (god); Wodan: Odin: ‘Grímr’ (Germ.) 

(god); God: ‘Gemaskerde’ (Grímnir, Grímr) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: 

kenning: ‘Grímnir’(Germ.); Verschijning: illusie: imitatie: term: grímnir, grímr 

(adj.) (god/dier) (Germ.)]                                                       [Grimnir, Grimr] 
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Germ. termen: Grímnis gjöf (on.) zie gjöf: Grímnis gjöf (on.)   - 

Germ. termen: Grímr (on.) zie Grímnir en Grímr (on.)   - 

Germ. termen: gróðr (on.) 1. ‘groei’, 2. ‘oogst’, waarvoor ook aan Odin 
geofferd werd; vgl. þróask [zie Dood en leven: groei: term: gróðr (Germ.); 
Werkzaamheid: ec. ~: oogst: term: gróðr (Germ.)]                                 [grodr] 
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Germ. termen: gróðr: til gróðrar (on.) ‘voor de groei’, spreuk bij het 
midwinteroffer [zie Taal: spreuk: frase: ‘til gróðrar’ (Germ.)]        [til grodrar] 
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Germ. termen: grön (on.) (gen. granar) ‘snorrebaard’   - 

Germ. termen: grön: granstraumar Grímnis (on.) ‘de baardstromen van 

Grímnir’, een kenning voor dichtermede [zie Wateren: rivier: term: straumr: 

granstraumar Grímnis (‘de baardstromen van Grímnir’) (kenning voor 

dichtermede) (Germ.); Eten en drinken: mede: mede, dichter-: term: 
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‘granstraumar Grímnis’ (‘de baardstromen van Grímnir’) (kenning) (Germ.); 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘granstraumar Grímnis’ (Germ.)] 

                                                                  [gron, grǫn, granstraumar Grimnis] 

Germ. termen: grund (on.) zie jörð (on.)   - 

Germ. termen: Gründonnerstag (d.) = Witte Donderdag, aan de vooravond 
waarvan men in Denemarken bijlen op een pas ingezaaide akker wierp t.b.v. 
de vruchtbaarheid. Tijd en rite zijn verbonden met Donar-Thor [zie Tijd: dag, 
week-: donderdag: term: ‘Witte Donderdag’: ‘Gründonnerstag’ (Germ.); Rite: 
rituele handeling: bijlen op de ingezaaide akker werpen t.b.v. de 
vruchtbaarheid] 

  46 

Germ. termen: guð (on.) zie guþa- (germ.)   - 

Germ. termen: gudja (got.) zie guþa-: gotinc (ohd.)   - 

Germ. termen: guede holden (onl.) zie hold (germ.) en bilwis (d.)   - 

Germ. termen: Gullinborsti (on.) ‘goudborstel’, het everzwijn van Freyr, zijn 
rijdier en heilig dier, vervaardigd door de dwerg Brokki. Zijn borstels 
verlichten de nacht en hij kon sneller lopen dan een paard. De ever was het 
offerdier bij uitstek. Een andere naam van Gullinborsti is Sliðrugtanni 
‘gevaarlijke tand’ [zie Ivn: Gullinborsti = Sliðrugtanni (Germ.) (myth. zwijn); 
Lichaam: haar: borstel: term: borsti, gullin- (‘goudborstel’) (naam van Freyrs 
zwijn) (Germ.); Lichaam: tand: term: tönn: tanni, sliðrug- (‘gevaarlijke tand’) 
(adj.) (naam van Freyrs zwijn) (Germ.)] 
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Germ. termen: Gullintanni (on.) zie tönn: Gullintanni (on.)   - 

Germ. termen: Gullveig (on.), eig. ‘goudkracht’ ‘Goudroes’, mythische heks 
die met seiðr en homoseksueel gedrag onheil sticht. Ze heet ook Heiðr en is de 
personificatie van de verlokkende en onheil brengende kracht van het goud; 
vgl. veig [zie Ivn: Gullveig (Germ.) (völva); Ivn: Gullveig: ‘Heiðr’ (Germ.) 
(völva); Macht en kracht: verlokkende kracht van het goud: term: veig, gull- 
(personificatie) (Germ.); Geest: ‘Goudroes’ (Gullveig) (Germ.)] 
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Germ. termen: Guro rysserova (no.) ’Gudrun met de paardenstaart’, een 
erotische gestalte uit de Jul-ommegang (vgl. Griekse satyren) en als zodanig 
aanvoerster van de oskoreidi [zie Ivn: Guro rysserova (Germ.) (myth. fig.); 
Lichaam: staart: paardenstaart: term: rova, rysse- (‘met de paardenstaart’) 
(epith.) (Germ.)] 
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Germ. termen: Gustav (scand.) zie stafr (on.)   - 

Germ. termen: guþa- (germ.) (neutrum, oorspr. pluralis). Mogelijke oorspr. 
betekenis: 1. ‘het aangeroepene’, 2. ‘datgene waaraan geofferd wordt’, 3. ’de 
goddelijke machten’ (Baetke), 4. ’godheid’ (De Vries). Guþa- is oud en komt 
voor in theofore plaatsnamen, m.n. rond het Kattegat. De meervoudige vorm 
(zoals goð) toont het polytheïstische karakter van de Germaanse godsdienst. 
Door de latere betekenis van ‘Christelijke god’ veranderde het genus in masc. 
en de numerus in sg., wat mogelijk was omdat het woord ook in het enkelvoud 
voorkomt; goð veranderde meestal in guð. Vergelijk o.a. on. goð (n., meestal 
pl.) 1. ‘(de heidense) god(en)’ (dus vanuit niet-Chr. perspectief), 2. ‘afgod’ 
(vanuit Chr. perspectief) naast later on. guð ‘(de Chr.) god’; nl. god (alg. 
betekenis); got. gudja ‘priester’, on. goði ‘priester’. In De Vries 2 (over de 
Keltische godsdienst) noemt de auteur als betekenis van got. guðja ‘hij die (de 
goden) aanroept’, dus niet ‘aan god toebehorende’ 
[zie God: term: guþa-: ‘god’ (Germ.) (grondvorm); God: term: guþa-: goð (n. 
pl.) (Germ.) (on.-heidens); God: term: guþa-: Guð (Germ.) (on.-Chr.); God: 
term: guþa-: god (Germ.) (nl.-alg.); Priester: term: gotinc, *goto, gudja, goði, 
gudija, kuþa (‘aan god toebehorende’) (Germ.)]                                   [gutha] 
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Germ. termen: guþa-: afgod (nl.) ‘een niet-Christelijke god’, < got. adj. 
afguþs i.v.m. missiewerk. Vergelijk on. goð (de heidense goden) naast on. guð 
(de Chr. god) [zie Geest: demon (alg.); Geest: demon: term: goð (Chr.-Germ.); 
Geest: demon: term: afguþs (adj.) (Chr.-Germ.)]                                  [gutha] 

  44 

Germ. termen: guþa-: gotinc (ohd.) eig. ‘goding’, d.w.z. die in dienst staat 
van de god en hem dus toebehoort (abusievelijk als glosse voor tribunus, een 
volksleider); vgl. ohd. *goto, got. gudja, on. goði (pl. goðar), oern. gudija, 
kuþa. In De Vries 2 (over de Keltische godsdienst) noemt de auteur als 
betekenis van got. gudja ‘hij die (de goden) aanroept’, dus niet ‘aan god 
toebehorende’ 
[zie Priester: term: gotinc, *goto, gudja, goði, gudija, kuþa (‘aan god 
toebehorende’) (Germ.); Beroep en functie: aanroeper: term: gudja (got.) 
(Germ.)]                                                                                              [gutha] 

  39  42  59 

Germ. termen: guþa-: gyðja (on.) ‘priesteres’ [zie Priester: term: gyðja (‘aan 
god toebehorende’) (Germ.) (priesteres)]                                   [gutha, gydja] 

  42 

Germ. termen: guþblostreis (got.) zie blōtan: guþblostreis (got.)   - 

Germ. termen: Haddingjar (on.) zie haddr: Haddingjar (on.)   - 

Germ. termen: Haddingjar (on.) zie Heardingas (oe.)   - 

Germ. termen: haddr (on.) ‘haar’, vgl. got. *hazds [zie Lichaam: haar: term: 
haddr (Germ.); Lichaam: haar: term: hazds* (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: haddr: Haddingjar (on.), een broederpaar uit de Oud-Noordse 
literatuur. Ze lijken oorspronkelijk dezelfde te zijn als de Hasdingi (Άστιγγοι, 
zie bij ‘Ραος), het Vandaalse koningsgeslacht (zie ook Heardingas). Etym.en 
betekenis van beide namen: ‘de door hun haar gekenmerkte mensen’, ~ on. 
haddr, got. *hazds ‘haar’. Er lijkt verband met de Hartungen, een Duits 
broederpaar (maar vgl. harja*: Hartungen (nl.)). Het lange haar dat de 
Haddingjar/Hasdingi kenmerkt, is waarschijnlijk een teken van adel, hetgeen 
De Vries verbindt met de muliebris ornatus van de Alcis-priesters in Tacitus en 
dus met een Germaanse dioscurencultus 
[zie Ivn: Denemarken: Oost-Denen: oe. Heardingas = on. Haddingjar = lat. 
Hasdingi = gr. Hastiggoi (Άστιγγοι) = nl. Vandalen (Germ.) (volk); Ivn: 
Hartungen (Du.) (broederpaar); Lichaam: haar: term: haddingjar (‘de door hun 
haar gekenmerkte mensen’) (geslachtsnaam) (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: haddr: Haddingr- (on.), eerste lid van plaatsnamen in ZO-
Noorwegen, die verwijzen naar de Haddingjar, waarachter men een 
dioscurencultus vermoedt [zie Ivn: Haddingr- (No.) (eerste lid van top. 
namen)] 

  48 

Germ. termen: haddr: Hallingdal (no.) < Haddingjadalr (on.). Uit de etym. 
blijkt dat in deze streek in Noorwegen godenparen lijken te zijn vereerd. 
Verder zijn er plaatsnamen, samengesteld met Haddingr. Ook het godenpaar 
Freyr en Ullinn werd hier vereerd, getuige de plaatsnamen Frøisaaker en 
Ulsaaker [zie Ivn: Hallingdal = no. Hallingdalen (No.) (streek en distrikt in 
Buskerud)] 

  48 

Germ. termen: haðna (on.) ‘jonge geit’, hetgeen F.R. Schröder verbindt met 
de Germaanse godin Skaði, die hij als ‘jonge geit’ ziet [zie Dier: geit: 
geitenjong (jonge geit): term: haðna (Germ.)]                                      [hadna] 

  49 

Germ. termen: hægtessan gescot (oe.) zie pijlschot (nl.)   - 

Germ. termen: hægtesse (oe.) ‘heks’ [zie Geest: heks: term: hægtesse 
(Germ.)]                                                                                        [haegtesse] 

  40 

Germ. termen: hærğtræf (oe.), eig. ‘palisade rond een heilige plaats’, d.w.z. 
‘godentempel, offerplaats’; vgl. harug [zie Heiligdom: type: tempel, 

  42 
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Germaanse: term: harug (hearğ, hærğtræf, hörgr) (Germ.); Bouwwerk: 
afscheiding: term: træf, hærğ- (‘palisade rond een heilige plaats’) (Germ.)] 
                                                                                                    [haergtraef] 

Germ. termen: hafnýra (on.) zie Brísingamen (on.)   - 

Germ. termen: haft (hapt) (on.) ‘boei’. Pl. höpt betekent m.n. ‘goden’; vgl. 
bönd (on.) [zie Voorwerp: band: term: haft (Germ.); God: groep: term: bönd = 
höpt (pl.) (Germ.)] 

  40  44  45 

Germ. termen: haihs (got.) zie Hárr (on.)   - 

Germ. termen: hailagaz * (germ.) ‘heilig’, < hailaz * ‘heel, gezond’. Verwant 
met nl., d. heilig, got., ohd. hailag, oe. hālæg; on. heilagr Toelichting: 1. 
*hailagaz en *wīhaz ‘gewijd’ zijn complementair en vormen samen het begrip 
‘heilig’. 2. *hailagaz is een heidens, sacraal begrip; 3. het heeft betrekking op 
de goden die het heil brengen (gunstig, genadig aspect van het goddelijke (R. 
Otto)); 4. en het is het kenmerk van het subject dat vervuld is van heil en dit 
heil verspreidt in de profane wereld (De Vries). [zie Religieus fenomeen: 
heiligheid: term: hailagaz* (en afgeleide vormen) (adj.) (Germ.)] 

  41 

Germ. termen: hailagaz *: heilagr (on.) (adj.) 1. ‘heilzaam, vol heil, d.w.z. 
heilig’ t.a.v. cultusvoorwerpen, de cultus of goddelijke machten 2. ‘voorzien 
van magische kracht’, 3. ‘taboe’ [zie Macht en kracht: magische kracht: term: 
heilagr (Germ.); Ethiek: verbod: taboe: term: heilagr (Germ.)] 

  41 

Germ. termen: hailagaz *: heilagr, frið- (on.) ‘onschendbaar’ door het 
ontvangen van het heil van de vrede [zie Religieus fenomeen: heiligheid: term: 
heilagr, frið- (‘onschendbaar door het ontvangen van het heil van de vrede’) 
(adj.) (Germ.)]                                                                             [fridheilagr] 

  39 

Germ. termen: hailagaz *: heilagr, ginn- ‘zeer heilig’, epitheton van de 
Wanen. In Ls. 11 worden de ginnheilög goð genoemd na de Asen en Asinnen 
[zie Religieus fenomeen: heiligheid: term: heilagr, ginn- (‘zeer heilig’) (adj.) 
(epith.) (Germ.); Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Wanen’: ‘Ginnheilög goð’ 
(‘zeer heilige goden’) (Germ.); God: ‘Zeer heilige goden’ (Ginnheilög goð) 
(Germ.)]                                                                                      [ginnheilagr] 

  43 

Germ. termen: hailagaz *: heilagr, stall- (on.) ‘wegens een altaar heilig’ (bijv. 
een bepaalde ruimte) [zie Religieus fenomeen: heiligheid: term: heilagr, stall- 
(‘wegens een altaar heilig’) (Germ.); Religieus voorwerp: altaar: term: stalli 
(stallr) (Germ.)]                                                                           [stallheilagr] 

  41 

Germ. termen: hailagaz *: helgi (on.) 1. ’heiligheid’ t.a.v. een plaats of een 
bepaalde tijd, 2. ‘de heilige’ of ‘de met heil vervulde koning’ als naam van 
(Deense) koningen, hetgeen verwijst naar het sacrale koningschap [zie 
Religieus fenomeen: heiligheid van plaats: term: helgi (Germ.); Religieus 
fenomeen: heiligheid van tijd: term: helgi (Germ.); Instelling en organisatie: 
ambt: koningschap, sacraal (god-koning): term: helgi (‘de heilige’) (Germ.); 
Ivn: Helgi (1) (Germ.) (alg. naam van vooral Deense koningen)] 

  41  49 

Germ. termen: hailagaz *: helgi, hofs- (on.) ‘heiligheid van de tempel’ of 
‘tempelvrede’, die ontstaat door de wijding aan een godheid en waarop geen 
inbreuk gemaakt mag worden [zie Religieus fenomeen: heiligheid van plaats: 
term: helgi, hofs- (‘heiligheid van de tempel’ of ‘tempelvrede’) (Germ.)] 
                                                                                                      [hofshelgi] 

  41 

Germ. termen: hailagaz *: helgi, þing- (on.) 1. ‘heiligheid van het ding’ of de 
‘dingvrede’, 2. ‘heiligheid van de duur van het ding’ of de ‘dingtijdvrede’. De 
dingvrede hangt samen met de bescherming van het ding door een godheid en 
mag niet worden verbroken [zie Religieus fenomeen: heiligheid van plaats: 
term: helgi, þing- (‘heiligheid van het ding’ of de ‘dingvrede’) (Germ.); 
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Religieus fenomeen: heiligheid van tijd: term: helgi, þing- (‘heiligheid van de 
duur van het ding’ of de ‘dingtijdvrede’) (Germ.)]          [þinghelgi, thinghelgi] 

Germ. termen: hailagaz*: heilagōn (ohd.) ‘wijden, heiligen’ in Chr. zin. De 
term verving ohd. wīhen dat een heidense associatie had (zie wīhan*, wīhian* 
(germ.)) [zie Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: term: heilagōn (vb.) 
(Chr.-Germ.)]                                                                                   [heilagon] 

  41 

Germ. termen: hailaz * (germ.) 1. ‘gezond, ongeschonden’, 2. ‘heel’. 
Grondvorm van *hailagaz ‘heilig’. Verwant met osl. celu 1. ‘gezond’, 2. ‘heel, 
volledig’; gr. κοιλυ, το καλον ‘het schone, het edele’ [zie Totaliteit: 
compleetheid: term: hailaz * (en afgeleide adj. vormen) (Germ.); Welzijn en 
ziekte: gezondheid: term: hailaz * (en afgeleide adj. vormen) (Germ.)] 

  41 

Germ. termen: hailaz *: heill (on.) 1. ‘heil, zegen, geluk’ door de cultus 
aangedragen, 2. ‘geluk voorspellend omen’ [zie Welzijn en ziekte: heil: term: 
heill (Germ.); Lot: voorteken: term: heill (Germ.)] 

  41 

Germ. termen: hailaz *: nhd. heil, nnl. heel, ne. whole ‘heel, volledig’ [zie 
Totaliteit: compleetheid: term: hailaz* (en afgeleide adj. vormen) (Germ.)] 

  41 

Germ. termen: Hālægmōnath (oe.) ‘de heilbrengende maand’, nl. de heidense 
offermaand september [zie Tijd: maand (Germ.): ‘Hālægmōnath’ = 
september; Tijd: maand: term: mōnath, hālæg- (‘de heil brengende maand’) 
(september) (Germ.)]                                                              [Halaegmonath] 

  41  43 

Germ. termen: haliurunnas (got.) (pl.) zie haljoruna (got.)   - 

Germ. termen: halja: hel (nl.), eigenlijk een onderaards vertrek, vergelijk irs. 
cuile ‘kelder’, vervolgens naam van een dodenrijk, later dodenrijk in ’t 
algemeen. Etym.: < germ. halja- ‘hel’ [zie Dodenrijk: loc.: onderwereld: hel 
(alg.); Dodenrijk: loc.: onderwereld: hel: term: halja* (Germ.); Dodenrijk: 
‘Hel’, het ~ van Hel (Germ.); Bouwwerk: vertrek: kelder: term: halja (oorspr.) 
(Germ.)] 

  39  40 

Germ. termen: halja: Hel (on.) ‘de verhelende, de verhullende’, 1. 

oorspronkelijk het graf of de dodenhal, later een dodenrijk, geregeerd door 2. 

de vrouwelijke demon Hel. 

Hel wordt omgeven door kolkende rivieren. De Gjallarbrú leidt naar de ingang, 

die wordt bewaakt door de maagd Móðguðr of door hellehonden. De ingang 

wordt afgesloten door een hek dat zich snel achter de binnenkomende sluit. 

Hel is geen plaats van pijniging, maar de doden lijden wel door kou en vocht. 

Slechte mensen gaan echter naar een tweede, vreselijker dodenrijk, Niflhel 

‘nevelhel’, dat in de negende wereld onder de aarde ligt [zie Werkzaamheid: 

verbergen: term: hel (nom. ag.) (Germ.); Dodenrijk: ‘Hel’, het ~ van Hel 

(Germ.); Ivn: Hel (Germ.) (godin van het dodenrijk); Dodenrijk: ‘Niflhel’ 

(Germ.)] 

  50 

Germ. termen: haljoruna (got.) ‘helleschreeuwster’, een bepaald type 
historische tovenaressen. Betekenis: waarschijnlijk ‘dodenbezweerster’; vgl. 
germ. halja- ‘hel’, oe. hellerúne ‘pythonissa, tovenares’, ohd. helliruna 
‘necromantia’, d. Helraunerinne ‘dodenbezweerster’ [zie Beroep en functie: 
tovenares: dodenbezweerster: term: haljoruna (Helraunerinne, hellerúne) 
(‘dodenbezweerster’) (Germ.); Beroep en functie: spreker: bezweerder: term: 
runa, haljo- ((Helraunerinne, hellerúne)) (‘helleschreeuwster’) (tovenares) 
(Germ.)] 

  40 

Germ. termen: Hallingdal (no.) zie haddr: Hallingdal (no.)   - 

Germ. termen: Hallinskíði (on.) ‘voorovernijgende staf’ (Pipping), epitheton 
van de god Heimdallr. Mogelijke betekenissen: 1. naam voor ‘ram’ (evenals 
Heimdali); misschien was hij een god van de verzoening, want de ramsvacht is 
een verzoeningsmiddel bij de Grieken, 2. naam voor de wereldas, 
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gesymboliseerd door een schuin geplaatste boom of as, zodat hij de 
personificatie van de wereldboom of –as is 
[zie Ivn: Heimdallr: ‘Hallinskíði’ (2) (Germ.) (god); Ivn: Hallinskíði (1) (Germ.) 
(alg. naam voor een ram); Ivn: Heimdali (Germ.) (alg. naam voor een ram);  
God: ‘Voorovernijgende staf’ (Hallinskíði) (Germ.); Bouwwerk: zuil: paal, 
heilige: als wereldzuil: term: skíði, hallin- (‘voorovernijgende staf’) (Germ.); 
Kosmografie en geografie: centrum van de ruimtecirkel of de kosmos: 
wereldas: ‘Hallinskíði’ (Germ.)]                                                     [Hallinskidi] 

Germ. termen: hamarsheimta (on.) ‘terughalen van de hamer’, een motief dat 
in de Thor-mythen voorkomt, nl. wanneer de god naar het land der reuzen 
moet om zijn hamer terug te halen [zie Reis: terugkeer: term: hamarsheimta 
(‘terughalen van de hamer’) (Germ.)] 

  46 

Germ. termen: hamarsiangh (Östergötlands), eig. ‘hamerbed’, d.w.z. 
‘bruidsbed’, een term uit de Oost-Gotische wetten, die verwijst naar het 
hamerteken waarmee het huwelijk ingezegend werd [zie Voorwerp: bed, 
bruids-: term: hamarsiangh (‘hamerbed’) (Germ.)] 
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Germ. termen: hamask (on.) zie hamr: hamask (on.)   - 

Germ. termen: Hamðir (on.) zie Sörli (on.)   - 

Germ. termen: hamhleypa (on.) zie hamingja (on.)   - 

Germ. termen: hamingja (on.) < *hamgengja = hamhleypa 1. ‘geluk’ in de 
mens, m.n. het sibbeheil, de mate van geluk, bepaald door de sibbe als haar 
eigenschap, 2. ‘beschermgeest’, 3. ‘ziel’ in meestal dierlijke gedaante, d.w.z. 
iemand die zijn hamr (1) laat gaan of lopen [zie Welzijn en ziekte: heil, 
familie-: term: hamingja (Germ.); Geest: beschermgeest van het individu: 
hamingja = hamhleypa (Germ.); Geest: ziel, dier-: hamingja = hamhleypa 
(Germ.); zie ook hamr] 
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Germ. termen: hamr (on.) eig. ’haam, omhulsel’, 1. de ziel die een 

lichamelijke, vaak dierlijke, gedaante heeft (dierziel); 2. nageboorte, die 

geluk brengt [zie Geest: ziel, dier-: hamr (Germ.); Lichaam: nageboorte: 

term: hamr (Germ.); Werkzaamheid: bedekken: omgeven: term: hamr (nom. 

ag.) (Germ.)] 
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Germ. termen: hamr: hamask (on.) ‘van gedaante wisselen’ [zie Verschijning: 

gedaantewisseling: term: hamask of víxla hömum (vb.) (Germ.)] 
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Germ. termen: hamr: hamrammr (on.) ‘in staat tot gedaantewisseling’ [zie 
Macht en kracht: gedaantewisseling, kracht tot: term: hamrammr (adj.) 
(Germ.)] 
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Germ. termen: hamr: hamstolinn (on.) ‘beroofd van zijn ziel, waanzinnig’ [zie 

Psychologie: waanzin: term: hamstolinn (adj.) (Germ.); Bezit en roof: diefstal 

van de ziel: term: hamstolinn (adj.) (Germ.)] 
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Germ. termen: hamr: Í arnarham ‘in arendsgedaante’ [zie Verschijning: 

theriomorfisme; Vogel: arend: term: örn (Germ.); Werkzaamheid: bedekken: 

omgeven: term: hamr, arnar- (‘arendsgedaante’) (Germ.)]           [i arnarham] 
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Germ. termen: hamr: valshamr, eig. ‘haviksomhulsel’, i.e. het verenkleed van 
Freyja [zie Kleding: type: verenkleed: ‘Valshamr’ van Freyja (Germ.); 
Werkzaamheid: bedekken: omgeven: term: hamr, vals- (‘haviksomhulsel’) 
(nom. ag.) (naam van het verenkleed van Freyja) (Germ.); Vogel: havik: term: 
valr (Germ.)] 
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Germ. termen: hamr: víxla hömum (on.) ‘van gedaante wisselen’ [zie 

Verschijning: gedaantewisseling: term: hamask of  víxla hömum (Germ.)] 

                                                                            [víxla hǫmum, vixla homum] 
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Germ. termen: handbani (on.) ‘moordenaar’, d.w.z. de feitelijke dader van de 
moord i.t.t. de ráðbani, de beramer van de moord. Deze laatste is half zo 
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schuldig als de uitvoerder. Vergelijk Höðr tgo Loki [zie Beroep en functie: 
doder: term: bani, hand- (Germ.); Beroep en functie: moordberamer: term: 
ráðbani (Germ.)] 

Germ. termen: Hangaguð (on.) zie teiwaz*: týr, hanga- (on.)   - 

Germ. termen: Hangatýr (on.) zie teiwaz*: týr, hanga- (on.)   - 

Germ. termen: Hangi (on.) ‘gehangene’, bijnaam van Odin, die verwijst naar 
zijn zelfoffer [zie Wodan: Odin: ‘Hangi’ (Germ.) (god); God: ‘Gehangene’ 
(Hangi, Gálga farmr, Váfuðr) (Germ.); Dood en leven: afgestorvene: 
gehangene: term: hangi (tevens kenning voor Odin) (Germ.); Symboliek: 
beeldspraak: kenning: ‘Hangi’ (Germ.); Werkzaamheid: hangen: term: hangi 
(‘gehangene’, jur.) (Germ.)] 
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Germ. termen: hans = haus (kärnt.-zwitsers) zie hansa (germ.)   - 

Germ. termen: hansa (germ.), 1. oorspr. cultusgemeenschap met een 
gemeenschappelijke offermaaltijd, 2. later: term voor het Christelijke 
avondmaal, 3. een Duits handelsgenootschap (nl. hanze, d. Hansa). 
Betekenisvarianten: 1. got. hansa ‘schaar, cohort’. 2. oe. hōs ‘schaar, gevolg’. 
3. kärnt.-zwitsers hans = haus: a. ‘belasting, afdracht’; b. ‘drinkgelag, feest’. 
4. Germaanse ontleningen: a. fins kansa ‘volk, gemeenschap’; b. est. kaaza 
‘genoot, echtgenoot’; c. laps gazze = kāzi ‘gezelschap, maatschappij’. 5. Aan 
hansa verwante termen: a. got. hunsl ‘bloedig, heidens offer’; b. oe. hūsl 
‘altaar, sacrament, avondmaal’, en hiervan de ontleningen: i. on. húsl 
‘sacrament’; ii. on. husli (op de Rök-steen) ‘offer’ 
[zie Sociologie: gemeenschap: term: hansa (Germ.); id.: hōs (Germ.); id.: 
kansa (Fins); id.: gazze = kāzi (Laps); 
Sociologie: gemeenschap, religieuze: term: hansa (Germ.); 
Sociologie: gemeenschap van de beroepsgroep: term: hansa (hanze) (Germ.); 
Sociologie: gemeenschap van de beroepsgroep: ‘Hansa’ (hanze) (Germ.); 
Sociologie: gemeenschap, militaire: term: hansa (Germ.); 
Sociologie: gemeenschap van het gevolg: term: hōs (Germ.); 
Sociologie: deelneming: term: kaaza (nom. ag.) (Est.); 
Bezit en roof: gave: betaling: belasting: term: hans = haus (Germ.); 
Eten en drinken: dronk: drinkgelag, profaan: term: hans = haus (Germ.); 
Mens: volk: term: kansa (Fins); id.: gazze = kāzi (Laps); 
Huwelijk: gemaal: term: kaaza (Est.); 
Offer: obj.: dierenoffer: term: hunsl (Germ.); Offer: term: husli (Germ.) 
Religieus voorwerp: altaar: term: hūsl (Germ.); 
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: avondmaal: term: hūsl (Chr.-
Germ.)]                                                                                   [hos, kazi, husl] 

  43 

Germ. termen: hansa (got.) zie hansa (germ.)   - 

Germ. termen: hapt (on.) zie haft (on.)   - 

Germ. termen: Haptaguð (on.) ’boeiengod’, d.w.z. de god die boeit (dus 
heerst), een bijnaam van Odin [zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Haptaguð’ (Germ.) 
(god); God: ‘Boeiengod’ (Haptaguð) (Germ.); God: term: guþa-: guð, hapta- 
(‘boeiengod’) (kenning voor Odin) (Germ.); Voorwerp: band: term: haft 
(Germ.)]                                                                                         [Haptagud] 
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Germ. termen: Harestad (zw.), plaats in Zweden. Analyse: Harestad  < 
Harundarstafr, het houten fallische godenbeeld der Lappen (vlgs Magnus 
Olsen) of het fallische beeld in elke stafgarðr [zie Ivn: Harestad (Zw.) 
(topogr., tNv Gotenburg, Harestad, Kungsälv kommun, Västra Götaland); Kunst 
en schrift: beeld, goden-: fallisch: ‘Harundarstafr’ (Germ.-Laps); Staf: term: 
stafr, Harundar- (fallisch beeld) (Germ.)] 
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Germ. termen: Hargen (nl.), plaats in Nederland. Etym.: < Haragum, 
verwijzend naar de hörgr (harug)-cultus [zie Ivn: Horgana (dat; 822) (Ne.) 
(topogr., tZWv Groet (tNWv Schoorl), gem. Bergen, Noord-Holland); 
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: harug (hearğ, hærğtræf, hörgr) 
(Germ.)] 

  42 

Germ. termen: Harigast (germ.) zie harja*: Herjann (on.)   - 

Germ. termen: Harilo (germ.) zie harja*: Harilo (germ.)   - 

Germ. termen: HariwulafR (oern.), inscriptie van een naam op de runensteen 
van Stentoften [zie Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Stentoften 
(Germ.); Ivn: HariwulafR (Germ.) (naam in runeninscriptie)] 

  39 

Germ. termen: harja* (germ.) ‘leger’ [zie Sociologie: gemeenschap, militaire: 
term: harja* (Germ.)] 
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Germ. termen: harja*: Hariasa (wgerm.) zie Latijnse termen: inscriptie: Deae 
Hariasae 

  - 

Germ. termen: harja*: Hariërs (nl.), Harii (lat.). De Germaanse stam der 
Hariërs streed volgens Tacitus ’s nachts, terwijl ze zich zwart geverfd hadden, 
als een ‘dodenleger’ (exercitus feralis) [zie Sociologie: gemeenschap van 
geesten: ‘Hariërs’ (Harii) (volksnaam) (Germ.); Ivn: Harii = Hariërs (Germ.) 
(volk)] 

  43  50 

Germ. termen: harja*: Harilo (germ.) ‘legeraanvoerder’, persoonsnaam met 
het diminutief Herleke, dat in het Frans Herlequin werd als aanduiding van de 
aanvoerder van de Mesnie Herlequin, het leger van dodengeesten. Hier ligt 
ook een verband met het broederpaar der Harlungen of Herelinga’s in de 
desbetreffende sage [zie Ivn: Harilo (dimin. Herleke) (Germ.) (persoonsnaam); 
Heerser: leider, militaire: term: harilo (persoonsnaam) (Germ.); Sociologie: 
gemeenschap van geesten: ‘Mesnie Herlequin’, ‘M. Hellequin’, ‘M. 
Hennequin’, ‘familia Herlequini’, ‘f. Herlechini’ (Frankr.); Sociologie: 
gemeenschap van geesten: ‘Harlungen’ of ‘Herelinga’s’ (Germ.)] 

  43 

Germ. termen: harja*: Hartungen (nl.), Hartunge (d.), broederpaar uit de 
Hartungen-sage, genaamd Ortnit of Hertnit en Wolfdietrich, oorspronkelijk 
Hartheri. De naam Hartung is verwant met *harja ‘leger’, vgl. Harii 
(volksnaam) en Herjann (Odinsnaam) [zie Ivn: Hartungen (Du.) (broederpaar)] 

  48 

Germ. termen: harja*: Herjann (on.) ‘Strijder, Legeraanvoerder’, een oude 
cultusnaam van Odin, vgl. gr. κοιρανος ‘heerser’; ook Harigast (Negau-
inscriptie: hariXastateiwa  ‘voor de god Harigast’) verwijst naar Herjann. Het 
is een bijnaam van Odin als leider van het leger der einherjar, die hij 
beschouwd als zijn óskasynir (‘pleegzonen’), terwijl de walkuren nönnur 
Herjans (‘Herjanns meisjes’) genoemd worden 
[zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Herjann’ (Germ.) (god); God: ‘Legerleider’ (Herjann) 
(Germ.); Geest: noodlotsdemon: walkure: ‘nönnur Herjans’ (pl.) (‘Herjanns 
meisjes’) (kenning) (Germ.); Geslacht en rijpheid: maagd: term: nanna 
(Germ.); Geslacht en rijpheid: maagd: term: nönnur Herjans (‘Herjanns 
meisjes’) (pl.) (kenning voor ‘walkuren’) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: 
kenning: ‘nönnur Herjans’ (Germ.); Heerser: leider, militaire: term: herjann 
(Odinsnaam) (Germ.); Ivn: Harigast (Germ.) (god); Heerser: leider, militaire: 
term: harigast (godennaam) (Germ.)] 

  45 

Germ. termen: Hárr (on.) ‘de Hoge’, oorspronkelijk ‘eenogig’ (vgl. got. haihs), 
bijnaam van Odin [zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Hárr’ (Germ.) (god); God: ‘Hoge’ 
(Hárr) (Germ.); Lichaam: oog: eenogig: term: haihs (Germ.); Lichaam: oog: 
eenogig: term: hárr (oorspr.) (god) (Germ.)]                                           [Harr] 

  45 

Germ. termen: harug, haruc (ohd.), hearğ (oe.), hörgr (on.) 1. oorspr.: a. 
‘steenhoop’, b. ‘stenen omwalling’, vgl. oi. carn ‘steenhoop’, lat. carcer 
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‘kerker’; 2. later: ‘heiligdom’, bestaande uit een steenhoop en/of omheind 
door een stenen omwalling met een centrale paal en banier. Voor overige 
betekenissen van hörgr zie harug: hörgr (on.) [zie Heiligdom: type: tempel, 
Germaanse: term: harug (hearğ, hærğtræf, hörgr) (Germ.); Aardhoogte: 
steenhoop: term: harug (hearğ, hærğtræf, hörgr) (oorspr.) (Germ.); 
Bouwwerk: afscheiding: muur: term: harug (hearğ, hærğtræf, hörgr) (oorspr.) 

(Germ.)]                                                                          [hearg, hǫrgr, horgr] 

Germ. termen: harug: hearğweard (oe.), eig. ‘hoeder van de hearğ’, d.w.z. 
‘priester’; vgl. harugari [zie Priester: term: hearğweard (Germ.) 
(tempelpriester)]                                                                        [heargweard] 

  42 

Germ. termen: harug: hörgr (on.), m.n. in Zweden in de latere periode: 1. 
‘heiligdom’, 2. ‘steenhoop’ als grens- of grafteken, 3. ‘(heidens) altaar’; vgl. 
harug. De hörgr is een publiek heiligdom [zie Heiligdom: type: tempel, 
Germaanse: term: harug (hearğ, hærğtræf, hörgr) (Germ.); Aardhoogte: 
steenhoop: term: harug (hearğ, hærğtræf, hörgr) (oorspr.) (Germ.); 
Symboliek: teken, grens-: term: hörgr (Germ.); Symboliek: teken, graf-: term: 

hörgr (Germ.); Religieus voorwerp: altaar: term: hörgr (Germ.)]  [hǫrgr, horgr] 

  41  42  49 

Germ. termen: harug: hörgr: þórshörgr (on.) zie þórshörgr (on.)   - 

Germ. termen: harug: in haraho iurare (lat.-germ.) (Lex Ripuaria) ‘in de harug 
een eed afleggen’, hetgeen verwijst naar het heiligdom als dingplaats [zie 
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: harug (hearğ, hærğtræf, hörgr) 
(Germ.)] 

  42 

Germ. termen: harugari (ohd.), eig. ‘hoeder van de harug’, 1. ‘priester’, 2. 
‘waarzegger’. Hij is de priester van de tempel (harug) [zie Priester: term: 
harugari (Germ.) (tempelpriester); Beroep en functie: rel. persoon: ziener: 
term: harugari (Germ.)] 

  42 

Germ. termen: Harundarstafr (on.) zie Harestad (zw.) en stafr (on.)   - 

Germ. termen: hásæti (on.) zie öndvegi (on.)   - 

Germ. termen: Hathugaut = Hathagat (os.) zie Gautr (on.)   - 

Germ. termen: hátimbra (on.) ‘hoog bouwen’, in Vsp. 7 verwijzend naar een 

dak boven de hörgr [zie Bouwwerk: bouw: term: hátimbra (‘hoog bouwen’) 

(vb.) (Germ.); Bouwwerk: dak: term: ‘hörg ok hof hátimbroðo’ (i.e. 

heiligdommen met een dak) (Germ.)]                                               [hatimbra] 

  42 

Germ. termen: haugbonde (no.), vooroudergeest van de Noorse boerenhoeve 
[zie Geest: ziel: dodengeest: haugbonde (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: haugodelsmann (no.)  zie haugr: odalshaug (no.)   - 

Germ. termen: haugr (on.) ‘heuvel’. Plaatsnamen op –haugr in Trøndelag 
wijzen op voorouderverering in de periode 300 – 600 [zie Graf: 3. type: 
grafheuvel: term: haugr (Germ.)] 

  41 

Germ. termen: haugr: odalshaug (no.) ‘erfheuvel’, graf van de voorouder van 
de eigenaar, de haugodelsmann (‘heuvelerfgenaam’). Deze grafheuvel had 
juridische en religieuze betekenis [zie Graf: 3. type: grafheuvel: term: haug, 
odals- (‘erfheuvel’) (Germ.); Beroep en functie: jur.: erfgenaam: term: 
haugodelsmann (‘heuvelerfgenaam’) (Germ.)] 

  41 

Germ. termen: haugsöld (on.) zie öld: haugsöld (on.)   - 

Germ. termen: haukr (on.) zie átfrekir Óðins haukar (on.)   - 

Germ. termen: haull (on.) zie Hol* (westgerm.)   - 

Germ. termen: Heardingas (oe.) ‘harde, dappere mannen’ = on. Haddingjar = 
lat. Hasdingi, benaming voor de Oost-Denen, die uit Zuid-Zweden 
emigreerden. De Oost-Denen heetten ook Vandalen (~ zw. Vendel in Zuid-
Zweden), waarvan een deel later oostwaarts trok. Zie ook Haddingjar (on.) 

  47 
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[zie Ivn: Denemarken: Oost-Denen: oe. Heardingas = on. Haddingjar = lat. 
Hasdingi = gr. Hastiggoi (Άστιγγοι) = nl. Vandalen (Germ.) (volk); Halfgod: 
held: term: hearding (‘harde man’) (pl. volksnaam) (Germ.); Ivn: Vendel (2) 
(Zw.) (hist. streek, gebied rond en tNOv Vendel kyrka tNv Uppsala (stad), en 
omvat een deel van Tierps kommun, Uppsala)] 

Germ. termen: hearğ (oe.) zie harug (ohd.)   - 

Germ. termen: hearğweard oe.) zie harug: hearğweard (oe.)   - 

Germ. termen: Hebamme (d.) ‘vroedvrouw’, lett. ‘hef-baker’, dus degene die 
het kind van de aarde opneemt; vgl. de. jordemoder [zie Beroep en functie: 
vroedvrouw: term: Hebamme (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: heidangelt (ohd.) zie geld (germ.)   - 

Germ. termen: Heiðdraupnir (on.) zie heiðr: Heiðdraupnir (on.)   - 

Germ. termen: heiðr (gen. heiðrs) (on.) 1. (subst.) ‘helder heilvocht’ (eig. 
‘stand, rang, eer’), de rituele term voor offermede en identiek met aurr (zie 
aldaar), 2. (adj.) ‘helder’ [zie Eten en drinken: mede: term: heiðr (Germ.); 
Heerschappij: eer: term: heiðr (Germ.); Licht en duisternis: schittering: term: 
heiðr (adj.) (mede-naam) (Germ.)]                                                        [heidr] 

  50 

Germ. termen: heiðr: Heiðdraupnir (on.) ‘heiðr-druppelaar’, de schedel van 
de reus Mímr, waarvanaf heiðr, heilvocht, stroomt, waardoor Hroptr, Odin, 
runenwijsheid verwerft [zie Werkzaamheid: druipen: term: draupnir, heið-  
(‘heiðr-druppelaar’) (nom. ag.) (reuzennaam) (Germ.); Hoofd: reuzenhoofd: 
‘Mímshöfuð’: ‘Heiðdraupnir’ (Germ.); Ivn: Mímir: ‘Mímr’ = ‘Heiðdraupnir’ 
(Germ.) (reus)]                                                                [heidr, Heiddraupnir] 

  39  50 

Germ. termen: heiðr: Heiðrún (on.), de mythische geit die eet van de 
bladeren van de boom Læráðr, welke op Walhalla staat en een 
verschijningsvorm is van de wereldboom Yggdrasil. Uit haar uier stroomt de 
‘heldere mede’ in de bekers van de Einherjar (Grm. 25) [zie Ivn: Heiðrún 
(Germ.) (myth. geit)]                                                              [heidr, Heidrun]        

  50 

Germ. termen: heiðr: heiðvanr (on.) ‘gewend aan het ‘heldere’ vocht’, gezegd 
van Yggdrasil (Vsp. 27) [zie Eten en drinken: mede: term: heiðvanr (adj.) 
(Germ.)] 

  50 

Germ. termen: Heiðrún (on.) zie heiðr: Heiðrún (on.)   - 

Germ. termen: heiðvanr (on.) zie heiðr: heiðvanr (on.)   - 

Germ. termen: heilagōn (ohd.) zie hailagaz * (germ.)   - 

Germ. termen: heilagr (on.) zie hailagaz * (germ.)  

Germ. termen: heilawāc, heilwæge (os.) ‘heilig water’, een bijzonder 
heilzame bron [zie Wateren: bron, heilige: term: heilawāc, heilwæge (Germ.)] 
                                                                                     [heilawac, heilwaege] 

  41 

Germ. termen: Heilgalo = Helichelo = mod. Heiloo (westgerm.) ‘heilig woud’, 
plaats in Noord-Holland (Ne.), mogelijk gerelateerd aan Vroonloo (mod. St 
Pancras), dat misschien ‘bos, gewijd aan (de god) Frō’ betekent (zie frō) [zie 
Ivn: Heilegenlo (Ne.) (topogr., tZWv Alkmaar, Noord-Holland); Vegetatie: 
woud, heilig: term: heilgalo, helichelo (mod. Heiloo) (Germ.)] 

  47 

Germ. termen: heilug goð (on.) (pl.) ‘heilige goden’, onbekende goden, 
vereerd tijdens huwelijksriten [zie Cultus: godencultus: vruchtbaarheidsgoden: 
heilug goð-cultus (Germ.); God: term: guþa-: goð, heilug (n. pl.) (‘heilige 
goden’) (Germ.)]                                                                           [heilug god] 

  39 

Germ. termen: Heimdali (on.) zie Hallinskíði (on.)   - 

Germ. termen: Heimdallar höfuð (on.) zie höfuð: Heimdallar höfuð (on.)   - 

Germ. termen: Heimdallarsverð (on.) zie hjörr Heimdallar (on.)   - 

Germ. termen: Heimdallr (on.), Germaanse god, geboren uit negen moeders. 
Mogelijke betekenissen en functies: 1. zonnegod: ‘de helder schijnende’ 
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(Kögel), ‘de over de wereld schijnende’ (Bugge), hij is hvítastr Ása (div. 
auteurs), hij is het licht i.t.t. Loki (Müllenhoff, Golther, Mogk); 2. Christelijk 
wezen (E.H. Meyer, Olrik, Golther); 3. als ramsgod is hij: a. vegetatiegod 
(Rosén), b. zonnegod (Cook, Ohlmarks), c. god van de verzoening (De Vries); 4. 
god van de wereldas en de wereldboom of de wereldboom zelf en als zodanig 
de hemelse wachter, vgl. de termen Hallinskíði ‘voorovernijgende staf’ (zie 
aldaar), Heimdallr ‘wereldboom’ (misschien ~ got. dulþ, zie aldaar), Heimdalr 
‘hemelgewelf’, vörðr goða ‘wachter der goden’ (zie aldaar) (Pipping en De 
Vries); 5. hoogste god van de mensenwereld en insteller van de 
maatschappelijke orde (De Vries); 6. god van het begin (en van het 
ontspruitende leven) met de nornen als zijn negen moeders, die samen met 
hem over het lot van de kosmos beschikken (De Vries) [zie Ivn: Heimdallr 
(Germ.) (god); Kosmografie en geografie: hemelkoepel: term: heimdalr 
(Germ.); Boom: wereldboom: term: heimdallr (vlgs Pipping, De Vries) (Germ.); 
Vegetatie: plant: scheut: term: dallr, heim- (‘wereldscheut of –boom’) (naam 
voor de ‘wereldboom’of ‘Heimdallr’) (De Vries) (Germ.); Licht en duisternis: 
schittering: term: heimdallr (vlgs ouder onderzoek) (Germ.)] 

Germ. termen: Heimdalr (on.) zie Heimdallr (on.)   - 

Germ. termen: heimr (on.) 1. oorspr. ‘heilig stamgebied’, 2. later ‘heilig huis 
en erf’, indien verbonden met een openbare godencultus, 3. ‘wereld’, als 
geheel of als een bepaald deel van de kosmos, zoals wanneer er sprake is van 
nío heima (Vsp. 2). De -heim-plaatsnamen zouden zeer oud zijn, maar 
ontbreken vlak aan de kust van Noorwegen, omdat het zeeniveau vroeger 
hoger was (vgl. vin) 
[zie Kosmografie en geografie: gebied, stam- (heilig): term: heimr (oorspr.) 
(Germ.); Kosmografie en geografie: gebied: huiserf: term: heimr (Germ.); 
Kosmografie en geografie: universum: term: heimr (Germ.); Kosmografie en 
geografie: universum: delen, 09: negenledige wereld: term: heimar, nío 
(Germ.)] 

  41  47  48  49  50 

Germ. termen: heimr: þrúðheimr zie þrúðheimr   - 

Germ. termen: heimskr (on.) ‘dom’, zoals de god Heimdallr dubbelzinnig 

genoemd wordt, want hij staat in het middelpunt van de wereld (heimr) [zie 

Karakter en gedrag: domheid: term: heimskr (adj.) (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: heimskr: heimskastr Ása (on.) ‘domste der Asen’, nl. Heimdallr 
zoals hij wordt genoemd in Sögubrot, maar in Ls. 47 en þrk. 15 geeft hij 
verstandige raad. Heimskastr is een woordspeling, verwijzend naar zijn naam 
(Heimdallr), naar de wereld (heimr) waar hij als middelpunt met zijn 
bedauwde rug ‘dom’ (heimskr) onder de wereldboom staat [zie Heimdallr: 
‘Heimskastr Ása’ (‘domste der Asen’) (woordspeling) (Germ.); Karakter en 
gedrag: domheid: term: heimskr (adj.) (Germ.)]                      [heimskastr Asa] 

  48 

Germ. termen: heiti (on.), omschrijving d.m.v. een weinig voorkomend 
synoniem [zie Symboliek: beeldspraak: metafoor: heiti (Germ.)] 

  41 

Germ. termen: heiti, jötna- (on.), een heiti voor een reus [zie Symboliek: 
beeldspraak: metafoor: heiti, jötna- (h. voor een reus) (Germ.)] 

                                                                                    [jǫtnaheiti, jotnaheiti] 

  43 

Germ. termen: heitstrenging (on.), eig. ‘gelofte-vastlegging’, i.e.  ‘plechtig 
afleggen van een gelofte’, syn. jólaheiti ‘julgelofte’, een eed, afgelegd op het 
offerzwijn bij het erfmaal tijdens het midwinterfeest [zie Eed: term: 
heitstrenging = jólaheiti (‘eedaflegging’, ‘jul-eed’) (Germ.)]            [jolaheiti] 

  43 

Germ. termen: heksenschot (nl.) zie pijlschot (nl.)   - 

Germ. termen: heksensteek (nl.) zie pijlschot (nl.)   - 

Germ. termen: hel (nl.) en Hel (on.) zie halja (germ.)   - 
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Germ. termen: héla: hélo þrungit (on.) ‘bedekt met rijp’, waarmee de 
toestand van de gestorven Helgi wordt uitgedrukt; zie ook valdögg sleginn [zie 
Natuurverschijnsel: ijs: term: héla (Germ.)]                      [hela, helo thrungit] 
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Germ. termen: helga full of signa full (on.), ‘wijden of zegenen van de 
offerdronk’ [zie Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: wijding van de 
offerdronk d.m.v. een teken: term: helga full of signa full (Germ.); 
Symboliek: handgebaar signa of helga als symbool van wijding aan een god 
(Germ.)] 
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Germ. termen: helgi (on.) zie hailagaz * (germ.)   - 

Germ. termen: helgistaðr (on.) ‘heilige plaats’ [zie Kosmografie en geografie: 
plaats, heilige: term: helgistaðr (Germ.)]                                       [helgistadr] 

  41 

Germ. termen: Helgoland (germ.) ‘heilig land’. Helgoland is een ‘eiland der 
doden’, zoals Abalus (kelt. Avalon), Basilia (< gr. βασιλευς ‘koning der 
doden’), Baunonia en Glasisvellir (Gutenbrunner, Laur). Mogelijk maar niet 
zeker is Helgoland gelijk aan Fositesland (zie aldaar)  [Ivn: Helgoland (Du.) 
(eiland in de Duitse Bocht, kr. Pinneberg, Sleeswijk-Holstein); Kosmografie en 
geografie: land: term: land, helgo- (‘heilig land’) (eilandnaam) (Germ.)] 
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Germ. termen: Helgrind (on.) ‘Helhek’ = Nágrind ‘Lijkenhek’, namen voor het 
toegangshek naar het dodenrijk Hel. Valgrind ‘Hek der gevallenen’ is de naam 
van de hoofdpoort naar Walhalla en als Valgrind heilog een kenning voor 
Walhalla zelf. Het hek staat open voor de doden, maar sluit zich snel achter 
hen. Vergelijk de Griekse Symplegaden 
[zie Poort: loc.: Hel, ~ van het dodenrijk: ‘Helgrind’ (Germ.); Poort: loc.: Hel, 
~ van het dodenrijk: ‘Nágrind’ (Germ.); Poort: loc.: Walhalla, ~ van het 
dodenrijk: ‘Valgrind’ (Germ.); Poort: term: grind, heilog val- (‘heilig hek der 
gevallenen’) (kenning voor Walhalla) (Germ.); Mythische woning: naam: 
‘Walhalla’: ‘Valgrind heilog’ (‘heilig hek der gevallenen’) (kenning) (Germ.); 
Kosmografie en geografie: eiland, mythisch: ‘Symplegaden’ (pl.) (Gr.)] 
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Germ. termen: hellerúne (oe.) zie haljoruna (got.)   - 

Germ. termen: helliruna (ohd.) ‘necromantie’, vgl. haljoruna (got.) [zie Magie 
en mantiek: mantiek, type: op basis van necromantie: term: helliruna 
(Germ.)] 
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Germ. termen: Helljäger (d.) ‘hellejager’, naam voor de aanvoerder van het 
woedende leger, dus Wodan. Helljägers of Odins paard en het paard Goen(s) 
(de.) kregen als offer de laatste schoof. Vgl. Waur [zie Ivn: Wodan: ‘Helljäger’ 
(Germ.) (god); God: ‘Hellejager’ (Helljäger) (Germ.); Ivn: Sleipnir (1): 
‘Helljägers paard’ (Germ.) (paard); Ivn: Sleipnir (1): ‘Goen’ = ‘Goens paard’ 
(Germ.) (paard); Paard: Helljäger (Wodan), ~ van (Germ.); Beroep en functie: 
jager: term: jäger, Hell- (‘hellejager’) (kenning voor Odin) (Germ.)] 
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Germ. termen: hélo þrungit (on.) zie héla: hélo þrungit (on.)   - 

Germ. termen: Helraunerinne (d.) zie haljoruna (got.)   - 

Germ. termen: helskór (on.) ‘dodenschoen(en)’, die de dode worden 

aangeboden om naar Walhalla te kunnen lopen [zie Kleding: schoen, doden-: 

term: helskór (Germ.)]                                                                       [helskor] 
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Germ. termen: helvegr (on.) zie helweg (saks.)   - 

Germ. termen: helweg (saks. (Groningen en Westfalen)), helvegr (on.), weg 
waarlangs de doodskist naar het graf gedragen wordt of de weg die de dode 
naar het dodenrijk moet afleggen en die neerwaarts en noordwaarts gaat: 
helvegr ligr niðr ok norðr (SnE) [zie Kosmografie en geografie: weg naar het 
graf en/of het dodenrijk: helweg: term: helweg (Germ.); Kosmografie en 
geografie: weg naar het graf en/of het dodenrijk: helweg: term: helvegr 
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(Germ.); Kosmografie en geografie: weg: richting: neerwaarts: term: niðr 
(Germ.)]                                                                 [helvegr ligr nidr ok nordr] 

Germ. termen: hending (on.) ‘assonantie’ (binnenrijm, klinkerrijm) [zie Taal: 
rijm: assonantie: term: hending (Germ.)] 

  43 

Germ. termen: hendinos, naam voor een type koning bij de Bourgondiërs, zo 
genoemd door Ammianus Marcellinus en mogelijk verwant met got. *kindins 
(Herwig Wolfram, WP) [zie Heerser: koning: term: hendinos (Germ.)] 

  42 

Germ. termen: Hengist (oe.) ‘hengst’, broer van Horsa (‘paard’). Ze waren de 
leiders van de Angelsaksen, die ze naar Engeland brachten. Hun namen 
verwijzen naar de paardengedaante der dioscuren. Ook de dubbele 
paardenkop op de gevels van Saksische boerderijen heetten in één geval 
Hengist en Hors 
[zie Ivn: Hengist (1) (Germ.) (koning, broer van Horsa); Ivn: Horsa (Germ.) 
(leider, broer van Hengist); Kunst en schrift: beeld, dieren-: paard: ‘Hengist’ 
(2) (paardenkop) (Germ.); Kunst en schrift: beeld, dieren-: paard: ‘Hors’ 
(paardenkop) (Germ.); Kunst en schrift: voorwerp: paardenkop [dubbele] op 
de gevels van Saksische boerderijen, ter bescherming tegen demonen: Hengist 
en Hors in Jevenstadt (Germ.); Paard: hengst: term: hengist (persoonsnaam) 
(Germ.); Paard: term: horsa (persoonsnaam) (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: Heorot (oe.) ‘hert’, naam van de koningshal te Hleiðr (Lejre, 
De.), misschien wegens de hertengeweien op de gevel. Het was gebruikelijk 
koningshallen te voorzien van dierfiguren. Vergelijk Latijnse termen: aquila: 
aenea aquila enz. en Germ. termen: vargr: Vargr hangir enz. [zie Paleis: 
‘Heorot’ te Hleiðr (Lejre) (De.); Dier: hert: term: heorot (tevens naam v. 
paleis) (Germ.)] 

  41  50 

Germ. termen: herabgesunken (d.), gezegd van heilige verhalen die 
ontmythologiseerd zijn en sprookjes zijn geworden [zie Mythologie: type: 
herabgesunkene ~] 

  39 

Germ. termen: heraðshof (on.) zie hof: heraðshof (on.)   - 

Germ. termen: heraðs-kerk (on.) ‘dorpskerk, parochiekerk’, kerk, 
ondergeschikt aan de fylkis-kerk; vgl. heraðshof [zie Heiligdom: type: kerk, 
heraðs- (Chr.)]                                                                            [herads-kerk] 
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Germ. termen: herfjöturr (on.) zie fjöturr: herfjöturr (on.)   - 

Germ. termen: Herjann (on.) zie harja*: Herjann (on.)   - 

Germ. termen: Herminones (lat.-germ.), een Germaanse groep van volkeren. 

De oorspronkelijke vorm moet zijn *Erminones wegens een oorspronkelijk 

stafrijm in etnogonische liederen. Een dergelijk lied is Tacitus’ bron geweest. 

Het woord komt terug in de volksnaam Hermunduri, die evenals de Sueben en 

de Semnonen tot de Herminones behoorden. Zie verder bij Ingaevones. 

Vergelijk ook Germ. termen: ermina-*, ermana-* [zie Ivn: Germanië, Zuid-: 

West-Germanië: Elbe-Germanen = lat. Erminones = Irminones = Herminones = 

Hermiones (Tac.) (L/R-Germ.) (bevolkingsgroep vlgs cult.-ling.-geogr. 

maatstaven)] 
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Germ. termen: Hermóðr (on.) ‘de krijgsmoedige’, god die alleen voorkomt in 
de Baldr-mythe. Als de menselijke held Heremōd komt hij voor in Bēowulf en 
in Hdl. is Hermóðr waarschijnlijk dezelfde als de held Sigmundr. In de 
Angelsaksische koningslijsten is Heremōd de vader van Sceldwas en de 
voorvader van Wōden [zie Ivn: Hermóðr (Germ.) (god); Ivn: Heremōd (Germ.) 
(sagenfig.); Karakter en gedrag: moed: term: hermóðr (Germ.); God: 
‘Moedige’ (Hermóðr) (Germ.)]                                                         [Hermodr] 
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Germ. termen: herut (germ.) ‘hert’. De Germaanse stam der Cherusci is 
genoemd naar het hert. Het suffix sk- zou volgens Hans Kuhn echter niet 
Germaans zijn [zie Dier: hert: term: herut (Germ.)] 

  58  59 

Germ. termen: hestaþing (on.) ‘paardending’, bijeenkomst waarbij een (niet-
religieus) paardengevecht te zien was [zie Strijd en vrede: strijd, wed-: 
wedren met paarden: term: hestaþing (Germ.)]                             [hestathing] 

  41 

Germ. termen: hestreðr (on.) ‘paardenfallus’. Sigurðr sýr zou een dergelijke 
fetisj in een hok geplaatst hebben. Vergelijk de Völsi-cultus [zie Seksualiteit: 
fallus, paarden-: term: hestreðr (Germ.)]                                         [hestredr] 

  47 

Germ. termen: Hexenschuβ (d.) zie pijlschot (nl.)   - 

Germ. termen: heyrn (on.) ‘gehoor’, een van de scheppingsgaven van de god 
Vé in de SnE aan de mens [zie Lichaam: oor: term: heyrn (‘gehoor’) (Germ.)] 

  48  50 

Germ. termen: high god (ne.) ‘hoogste god’ [zie God: hoogste ~ (heersende ~, 
oppergod, high god, Urheber)] 

  28 

Germ. termen: híleich (ohd.) zie lācan: brýdlāc (oe.)   - 

Germ. termen: Himinbjörg (on.) zie bjarg: Himinbjörg (on.)   - 

Germ. termen: himiniodyr (on.) (pl.) = -jódýr (sg.) ‘hemelpaard’, d.w.z. de 
planeten. De schrijfwijze –iodyr komt voor in de Codex Regius (Vsp. 5); de 
interpretatie is van Pipping: ‘De zon (…) werd uit het zuiden (…) over de 
paarden van de hemel (= de planeten) geworpen.’ Sterren werden volgens 
bepaalde opvattingen als paarden beschouwd; zie hiervoor de Germaanse askr 
Yggdrasils, de Altaïsche ‘Paardenpaal’ en de Indische Ashvattha. Anderen, 
onder wie C&V, geven de voorkeur aan de schrijfwijze himiniöður, nom. 
himinjöðurr ‘hemelrand’ [zie Hemellichaam: planeet: term: ‘himinjódýr’ 
(‘hemelpaard’) (kenning) (Pipping) (Germ.); Paard: hemelpaard: term: 
himinjódýr (Pipping) (Germ.); Kosmografie en geografie: hemelrand: term: 

himinjöðurr (Germ.)]          [himinjódýr, himinjodyr, himinjǫðurr, himinjodurr] 

  50 

Germ. termen: himinnjöðurr (on.) zie himiniodyr (on.)   - 

Germ. termen: hindarleikur (nijsl.), naam van het ‘hertenspel’ [zie Drama: 
spel, herten-: term: hindarleikur (Germ.)] 

  41 

Germ. termen: hindeleg (no. en de.), naam van het ‘hertenspel’ [zie Drama: 
spel, herten-: term: hindeleg (Germ.)] 

  41 

Germ. termen: Hirðskrá (on.) ‘de rol van het koningsgevolg’, een Noorse 
Christelijke wet uit de 13e eeuw, waaruit het heidense gedachtegoed nog 
blijkt. Zie ook hollr [zie Literatuur: wet: Hirðskrá (Germ.); Taal: tekst: boek: 
term: skrá, Hirð- (‘rol van het koningsgevolg’) (naam v.e. wet) (Germ.)] 
                                                                                                       [Hirdskra] 

  49 

Germ. termen: hiune (mhd.) zie reus (nl.)   - 

Germ. termen: hīwan* (germ.) ‘huwen’ [zie Huwelijk: term: hīwan* (vb.) 
(Germ.)]                                                                                              [hiwan] 

  49 

Germ. termen: hīwan*: haiwa* (germ.) ‘huwen’. De naam van de godin Haeva 
(inscriptie CIL 13, 8705) kan hiermee samenhangen. Zie Latijnse termen: 
inscriptie: Herculi Magusano et Haevae. Zie ook lācan: brýdlāc (oe.) [zie 
Huwelijk: gemalin: term: haiwa* (onzeker) (Germ.)]                             [hiwan] 

  49 

Germ. termen: Hjaðningar (on.) ‘huidmensen’, krijgers die zich in een 
dierenvel hullen; vgl. berserkir [zie Sociologie: gemeenschap, militaire: 
‘Hjaðningar’ (Germ.); Huid: term: hjaðningar (‘huid-mensen’) (naam mil. 
gemeenschap) (Germ.)]                                                                [Hjadningar] 

  43 

Germ. termen: hjálpa (on.): hjálpi mér svá Freyr ok Njörðr ok hinn almáttki 
Áss (on.), aanroeping van de goden als getuigen; waarschijnlijk christelijk 
beïnvloed en misschien oorspronkelijk een zelfvervloeking (Ldn. 268)  [zie Eed: 
vorm: aanroeping van de goden als getuigen: ‘hjálpi mér svá Freyr ok Njörðr 

  40  48 
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ok hinn almáttki Áss’ (Chr.-Germ.); Literatuur: Landnámabók: Oud-Noordse 

eedspreuk (Germ.)]           [hjálpi mér svá Freyr ok Njǫrðr ok hinn almáttki 

Áss, hjalpi mer sva Freyr ok Njordr ok hinn almattki Ass, hjalpa] 

Germ. termen: hjarta ór leiri (on.) zie fœra í sik hjarta ór leiri (on.)   - 

Germ. termen: hjarta: Hrungnishjarta (on.) ‘hart van Hrungnir’, een triskele-
teken. Het hart van de reus Hrungnir was van steen en had een driehoekige 
vorm. Triskelen horen als zonnesymbolen bij Thor, die immers als hemelgod 
ook de zon in zijn macht had [zie Zon: zonnewiel: triskele: term: 
‘Hrungnishjarta’ (Germ.); Lichaam: hart, stenen: driehoekige steen: term: 
hjarta, Hrungnis- (‘hart van Hrungnir’) (triskele-teken) (Germ.)] 

  46 

Germ. termen: hjör-Nirðir (on.) (pl.) ‘zwaard-Nirðir’, een kenning voor 
krijgers, waarin de naam van de god Njörðr (pl.) voorkomt [zie Beroep en 
functie: strijder: term: ‘hjör-Nirðir’ (‘zwaard-Nirðir’) (pl.) (kenning) (Germ.); 
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘hjör-Nirðir’ (Germ.); Ivn: Nerþuz*: Njörðr: 
term: hjör-Nirðir (‘zwaard-Nirðir’) (pl.) (kenning voor strijder) (Germ.)] 

                                                                                  [hjǫr-Nirðir, hjor-Nirdir] 
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Germ. termen: hjörr (on.) ‘zwaard’ [zie Wapen: zwaard: term: hjörr (Germ.)] 

                                                                                                   [hjǫrr, hjorr] 
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Germ. termen: hjörr Heimdallar (on.) ‘zwaard van (d.w.z. tegen) Heimdallr’, 
een kenning voor ‘hoofd’, waarmee hij namelijk doormidden werd geslagen. 
Idem voor Heimdallarsverð. Vergelijk Heimdallar höfuð 
[zie Hoofd: term: ‘Hjörr Heimdallar’ (‘zwaard van (d.w.z. tegen) Heimdallr’) 
(kenning) (Germ.); Hoofd: term: ‘Heimdallarsverð’ (‘zwaard van (d.w.z. 
tegen) Heimdallr’) (kenning) (Germ.); Wapen: zwaard: term: hjörr Heimdallar 
(‘zwaard van (d.w.z. tegen) Heimdallr’) (kenning voor hoofd) (Germ.); Wapen: 
zwaard: term: sverð, Heimdallar- (‘zwaard van (d.w.z. tegen) Heimdallr’) 
(kenning voor hoofd) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘hjörr 
Heimdallar’ (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Heimdallarsverð’ 

(Germ.)]                                                   [hjǫrr Heimdallar, hjorr Heimdallar] 

  48 

Germ. termen: hlær (on.) ‘mild, lauw’ zie ook Hlér [zie Natuurverschijnsel: 
termperatuur: lauwheid: term: hlær (adj.) (mogelijk > hlér) (Germ.)]    [hlaer] 
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Germ. termen: hlaut (on.) zie hljóta: hlaut (on.)   - 

Germ. termen: hlautr (on.) zie hlutr (on.)   - 

Germ. termen: hlautteinn (on.) zie hljóta: hlautteinn (on.)   - 

Germ. termen: hlautteins hreytir (on.) zie hljóta: hlautteins hreytir (on.)   - 

Germ. termen: hléotan (oe.) zie hljóta (on.)   - 

Germ. termen: Hlér (on.), Betekenis, twee mogelijkheden: 1. ‘mild, lauw’, als 
nevenvorm van hlær (geruststellende benaming), 2. ‘luid’, indien < oern. 
hlewaR; Functie: naam van een zeereus, identiek aan Ægir [zie Ivn: Ægir Ægir 
= Hlér (Germ.) (god/reus); Ivn: Hlésey = mod. Læsø (De.) (eiland, in Læsø 
Kommune, Noord-Jutland); Natuurverschijnsel: temperatuur: lauwheid: term: 
hlær (adj.) (mogelijk > hlér) (Germ.); Geluid: luidheid: term: hlewaR 
(mogelijk > hlér) (Germ.)]                                                             [Hler, hlaer] 
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Germ. termen: Hlér: Hlés viti ‘Hlés baken’, kenning voor ‘goud’ [zie 
Aardmaterie: goud: term: ‘Hlés viti’ (‘Hlés baken’) (kenning) (Germ.); 
Voorwerp: baken: term: viti (Germ.); Voorwerp: baken: term: viti, Hlés (‘Hlés 
baken’) (kenning voor goud) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hlés 
viti’ (Germ.)]                                                                           [Hler, Hles viti] 

  39 

Germ. termen: Hlér: Hlésey (on.) = Læssø (de.) ‘eiland van Hlér (= Ægir)’, die 
de heros eponymos van het eiland is [zie Ivn: Hlésey = mod. Læsø (De.) 
(eiland, in Læsø Kommune, Noord-Jutland)]                    [Hler, Hlesey, Laesso] 
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Germ. termen: hlewaR (oern.) zie Hlér (on.)   - 

Germ. termen: hlíð: li (no.) ‘helling, bedekt met bos of gras’, een 
natuurnaam, zoals Frøisli in Noorwegen [zie Aardhoogte: berghelling: term: 
hlíð: li (Germ.)]                                                                                      [hlid] 
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Germ. termen: Hliðskjálf (on.) zie skjálf (on.)   - 

Germ. termen: Hlíf (on.) zie Líf (on.)   - 

Germ. termen: Hlífþrasa (on.) zie Líf (on.)   - 

Germ. termen: hlín (on.) ‘de rust verschaffende, de verzachtende, of de 
hoedster’, reden waarom volgens Snorri de godin Hlín een beschermgodin is 
[zie Ivn: Frīja: Frigg: ‘Hlín’ (Germ.) (godin); God: ‘Beschermster’ (Hlín) 
(Germ.); Beroep en functie: bewaker: term: hlín (Germ.)]                       [hlin] 
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Germ. termen: hliozan (ohd.) zie hljóta (on.)   - 

Germ. termen: hljóð (on.) 1. ‘ritueel zwijgen, stilte’ (Grønbech; vgl. Vsp. 27), 
2. ‘cultuslied’ (Pipping) [zie Geluid: stilte: term: hljóð (Germ.); Taal: lied: 
term: hljóð (Germ.)]                                                                             [hljod] 

  39  48 

Germ. termen: hljóð: Heimdallarhljóð (on.). Er zijn twee mogelijke 
betekenissen: 1. ‘Heimdallrs stilte’, het rituele zwijgen, geassocieerd met de 
god Heimdallr (Grønbech; vgl. Vsp. 27), 2. ‘Heimdallrs lied’, het cultuslied dat 
onder de wereldboom (Heimdallr) verborgen ligt, zoals de Heimdallargaldr 
(Pipping, De Vries; zie aldaar). Het is in ieder geval niet de Gjallarhorn van 
Heimdallr (ouder onderzoek; zie aldaar) [zie Geluid: stilte: term: hljóð, 
Heimdallar- (‘Heimdallrs stilte’) (ritueel zwijgen) (Germ.); Literatuur: lied: 
Heimdallarhljóð (Germ.); Taal: lied: term: hljóð, Heimdallar- (‘Heimdallrs 
lied’) (cultuslied) (Germ.)]                                          [hljod, Heimdallarhljod] 
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Germ. termen: hljóð: hljóðs bið ek allar helgar kindar (on.) ‘stilte verzoek ik 

alle heilige geslachten’, aanvangszin van de Völuspá, vergelijk hlust (on.) [zie 

Taal: bevel: frase: ‘hljóðs bið ek allar helgar kindar’ (Germ.)] 

                                                          [hljod, hljods bid ek allar helgar kindar] 
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Germ. termen: hljóta (on.), hliozan (ohd.), hléotan (oe.) ‘voorspellen op 
grond van loten’ [zie Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een 
technische handeling: gooien van het lot: term: hljóta, hliozan, hléotan 
(Germ.)]                                                                                [hljota, hleotan] 
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Germ. termen: hljóta: hlaut (on.) (fem.) 1. oorspr. ‘lot(staafje)’, 2. later 
‘offerbloed’. De betekenisverschuiving geldt ook voor de samenstellingen [zie 
Bloed: offerbloed: term: hlaut (fem.) (Germ.); Lot: lotsvoorwerp: lotstokje: 
term: hlaut (oorspr.), hlautteinn, hlautviðr, blótspánn, tán, wuldortān, tenos 
(pl.) (Germ.)]                                                                                      [hljota] 
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Germ. termen: hljóta: hlautbolli (on.) ‘bloedketel’, de offerketel waarin het 
bloed van de offerdieren werd verzameld [zie Vat: ketel, offer-: term: 
hlautbolli (Germ.)]                                                                              [hljota] 
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Germ. termen: hljóta: hlautteinn (on.) 1. oorspr. ‘lotstokje’, 2. later 
‘bloedsprenkelkwast’ [zie Lot: lotsvoorwerp: lotstokje: term: hlaut (oorspr.), 
hlautteinn, hlautviðr, blótspánn, tán, wuldortān, tenos (pl.) (Germ.); 
Religieus voorwerp: bloedsprenkelkwast: term: hlautteinn (Germ.)]      [hljota] 
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Germ. termen: hljóta: hlautteins hreytir (on.) 1. oorspr. lett. 

‘lotstokjeswerper’, 2. later ‘offerbloedsprenkelaar’ [zie Lot: lotsbepaler: 

lotenwerper: term: hlautteins hreytir (oorspr.) (Germ.); Beroep en functie: 

rel. persoon: offerbloedsprenkelaar: term: hlautteins hreytir (Germ.)] [hljota] 
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Germ. termen: hljóta: hlautviðr (on.) ‘lotstaafje’; hetzelfde als hlautteinn 
(zie aldaar). De frase hlautvið kjósa ‘lotstaafje kiezen’ (Vsp. 63) betreft de 
priestergod Hœnir aan wie het is toegestaan in de nieuwe wereld orakels te 
verkondigen [zie Lot: lotsvoorwerp: lotstokje: term: hlaut (oorspr.), 
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hlautteinn, hlautviðr, blótspánn, tán, wuldortān, tenos (pl.) (Germ.); Magie 
en mantiek: mantiek, type: op basis van een technische handeling: gooien van 
het lot: term: hlautvið kjósa (Germ.)]                                   [hljota, hlautvidr] 

Germ. termen: hljóta: hlutr (on.) (< hlautr (masc.)) ‘deel, portie’ [zie Eén: 
deel: term: hlutr (< hlautr (masc.)) (Germ.)]                                        [hljota] 

  48 

Germ. termen: hlóa (on.) ‘kokendheet zijn’, i.v.m. de betekenis van Hlórriði 
(zie aldaar) [zie Natuurverschijnsel: termperatuur: warmte: term: hlóa (vb.) 
(Germ.)]                                                                                                [hloa] 

  46 

Germ. termen: Hlöðyn (on.) zie Latijnse termen: inscriptie: Hludana   - 

Germ. termen: Hlóðynjar mögr (on.) zie Jarðar burr (on.)   - 

Germ. termen: hlór (on.) ‘helder’, vgls E.A. Kock, i.v.m. de betekenis van 
Thors bijnaam Hlórriði (zie aldaar) [zie Licht en duisternis: schittering: term: 
hlór (adj.) (vgls E.A. Kock) (Germ.)]                                                        [hlor] 

  46 

Germ. termen: Hlórriði (on.), bijnaam van Thor. Etymologie en betekenis 
onzeker: 1. ’de brullende bulderaar’ (vlgs Gering, Mogk), 2. ’de glanzende 
rijder’ (hlór ‘helder’) (vlgs E.A. Kock), 3. verband met het cultische woord 
hlóa ‘kokend heet zijn’ (Grm. 29) (vlgs Grönbech) [zie Ivn: Donar: Thor: 
‘Hlórriði’ (Germ.) (god); God: ‘Hlórriði’ (Germ.)]                               [Hlorridi] 

  46 

Germ. termen: hlust (on.) ‘aandacht’, bevolen door de priester vóór de 
dingvergadering, vergelijk hljóð (on.) [zie Psychologie: bewustzijn: aandacht: 
term: hlust (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: hlutr (on.) zie hljóta: hlutr (on.)   - 

Germ. termen: hlýtta, hlýtja, hlýtare (oe.) zie liozo (ohd.)   - 

Germ. termen: Hnikarr en Hnikuðr (on.) ‘Ophitser tot de strijd’ of ‘Stoker’, 
bijnamen van Odin [zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Hnikarr’ (Germ.) (god); Ivn: Wodan: 
Odin: ‘Hnikuðr’ (Germ.) (god); God: ‘Stoker’ (Hnikarr, Hnikuðr, Bölverkr) 
(Germ.); Beroep en functie: stoker: term: hnikarr, hnikuðr (Germ.); 
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hnikarr’ (Germ.); Symboliek: beeldspraak: 
kenning: ‘Hnikuðr’ (Germ.)]                                                              [Hnikudr] 

  45 

Germ. termen: Hnikars gjóðr (on.) ‘Stokers (= Odins) arend’, kenning voor 
raaf, die immers de vogel van Odin (Hnikarr) was [zie Vogel: raaf: term: 
‘Hnikars gjóðr’ (‘Stokers (= Odins) arend’) (kenning) (Germ.); Vogel: arend: 
term: gjóðr (Germ.); Vogel: arend: term: gjóðr, Hnikars (‘Stokers (= Odins) 
arend’) (kenning voor raaf) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: 
‘Hnikars gjóðr’ (Germ.)]                                                           [Hnikars gjodr] 

  45 

Germ. termen: Hnitbjarga lögr (on.) zie lögr: Hnitbjarga lögr (on.)   - 

Germ. termen: Hnitbjörg (on.) zie lögr: Hnitbjarga lögr (on.)   - 

Germ. termen: hnjóskulindi (on.) ‘gordel van vuurzwam’, die de völva draagt 
om kracht te verwerven [zie Kleding: gordel: term: hnjóskulindi (‘gordel van 
vuurzwam’) (Germ.)]                                                                  [hnjoskulindi] 

  40 

Germ. termen: Hnoss (on.) ‘de kostbare’, dochter van Freyja (en Oðr). De 
term heeft, evenals de naam van haar zuster Gersimi, vooral betrekking op het 
‘sieraad’ van een dame [zie Ivn: Hnoss (Germ.) (godin); Ivn: Gersimi (Germ.) 
(godin); God: ‘Sieraad’ (Hnoss, Gersimi) (Germ.); Sieraad: term: hnoss 
(Germ.); Welzijn en ziekte: rijkdom: kostbaarheid: term: hnoss (Germ.); 
Sieraad: term: gersimi (Germ.); Welzijn en ziekte: rijkdom: kostbaarheid: 
term: gersimi (Germ.)] 

  49 

Germ. termen: Hoajakt (de.-zw.) zie Wilde Jacht (nl.)   - 

Germ. termen: Hoddmímir (on.) zie Mímir (on.)   - 

Germ. termen: Höðr (on.) ‘strijd(er)’, de blinde zoon van Odin en Frigg. Hij 
doodde onopzettelijk zijn broer Baldr [zie Ivn: Höðr (Germ.) (god); God: 

  48 
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‘Strijder’ (Höðr) (Germ.); Strijd en vrede: strijd: term: höð- (Germ.); Beroep 

en functie: strijder: term: höðr (Germ.)]                                      [Hǫdr, Hodr] 

Germ. termen: hœgindis-kyrkja (on.), een privé-kapel, i.t.t. andere typen 
kerken, m.n. de fylkis- en de heraðs-kerk. Analyse: Hœgindi (n.) 1. ‘gemak, 
verlichting’, 2. ‘(zit)kussen’; latere spelling: högende [zie Heiligdom: type: 
kerk, hœgendis- = högendes- (Chr.-Germ.); Heiligdom: type: ~, privaat] 
            [hoegindis-kyrkja, hægindis-kyrkja, haegindis-kyrkja, hogendes-kyrkja] 

  42 

Germ. termen: hof (on.) ‘(heidense) tempel’, de Germaanse tempel op 
IJsland; ook in plaatsnamen en dus verbonden met de openbare godencultus. 
De hof betaat uit een skáli (eetzaal) en een afhús (zijruimte) met hörgr 
(altaar)) [zie Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: hof (Germ.)] 

  39  41  42 

Germ. termen: hof: Freyshof (on.), ‘tempel van Freyr’, zoals de tempels te 

Hrafnkelsstaðir en Trondheim. Bij een Freyshof kan een heilige akker liggen, 

zoals de Freysakr met de naam Vitazgjafi [zie Heiligdom: type: tempel, 

Germaanse: term: hof, Freys- (‘tempel van Freyr’) (Germ.)] 

  47 

Germ. termen: hof: fylkishof (on.) ‘districtshof’, de belangrijkste hof van een 
district; vgl. fylkis-kerk [zie Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: hof, 
fylkis- (‘districtshof’) (Germ.)] 

  42 

Germ. termen: hof: heraðshof (on.) ‘dorpshof’, hof, ondergeschikt aan de 
fylkishof; vgl. heraðs-kerk [zie Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: 
hof, heraðs- (‘dorpshof’) (Germ.)]                                                  [heradshof] 

  42 

Germ. termen: hofgoði (on.) ‘priester van een hof’ [zie Priester: term: 
hofgoði (Germ.) (tempelpriester)]                                                      [hofgodi] 

  42 

Germ. termen: hofgyðja (on.) ‘tempelpriesteres’ [zie Priester: term: hofgyðja 
(Germ.) (tempelpriesteres)]                                                             [hofgydja] 

  42 

Germ. termen: hoftollr (on.) ‘tempelgeld’, tevens geld dat verzameld werd 
voor de bekostiging van eten en drinken voor het cultische feestmaal [zie Bezit 
en roof: gave: betaling: term: hoftollr (‘tempelgeld’) (Germ.)] 

  42 

Germ. termen: höfuð: Heimdallar höfuð (on.) ‘hoofd van (d.w.z. tegen) 
Heimdallr’, een kenning voor ‘zwaard’. Vergelijk hjörr Heimdallar [zie Wapen: 
zwaard: term: ‘Heimdallar höfuð’ (‘hoofd van (d.w.z. tegen) Heimdallr’) 
(kenning) (Germ.); Hoofd: term: höfuð, Heimdallar (‘hoofd van (d.w.z. tegen) 
Heimdallr’) (kenning voor zwaard) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: 

‘Heimdallar höfuð’ (Germ.)]                   [Heimdallar hǫfuð, Heimdallar hofud] 

  48 

Germ. termen: höfuð: þórshöfuð (on.) zie þórshöfuð (on.)   - 

Germ. termen: högendes-kyrkja (on.) zie hœgindis-kyrkja (on.)   - 

Germ. termen: höggormr (on.) ‘slang’ [zie Slang: term: ormr, högg- 

(‘houwslang’) (Germ.)]                                                   [hǫggormr, hoggormr] 

  48 

Germ. termen: Hol* (westgerm.), een vermeende Germaanse god die 
Gutenbrunner gelijkstelt aan Phol en Balder wegens veronderstelde 
verwantschap met on. haull ‘liesbreuk’, d.w.z. een bijnaam van Balder [zie 
Ivn: Baldr: Balder: ‘Hol’ (Gutenbrunner) (Germ.) (god); Welzijn en ziekte: 
ziekte: liesbreuk: term: haull (Germ.)] 

  47 

Germ. termen: hold (germ.) (guede holden (onl.), Holda (d.)) misschien 
‘verhullen, verbergen’, een geruststellende benaming voor een kwaadaardige 
demon (unholda), nl. om deze gunstig te stemmen; vgl. Germ. termen: 
unholda [zie Geest: demon: term: unholda: ‘hold’ (geruststellende benaming) 
(Germ.); Geest: ziektedemon: witte wieven: ‘guede holden’ (geruststellende 
benaming) (Germ.); Ivn: Holda = Vrouw Holle = Frau Holla (Germ.) (demon)] 

  39 

Germ. termen: hold: hold-zalige (nl.) ‘gunstig gezind’, karakterisering van 
Vrouw Holle [zie Karakter en gedrag: welgezindheid: term: hold-zalig (Germ.)] 

  39 
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Germ. termen: hold: striga holda (lat.-germ.), toverheksen die samen met 
demonen op dieren door de lucht vliegen (volgens de Poenitentiale 
ecclesiarum Germaniae); zie ook Latijnse termen: striga of stria [zie Beroep 
en functie: tovenares: term: striga holda (Germ.-L/R)] 

  40 

Germ. termen: Holda (germ.), demon die het karakter kreeg van moedergodin; 
haar naam is een personificatie van hold (zie aldaar) [zie Ivn: Holda = Vrouw 
Holle = Frau Holla (Germ.) (demon)] 

  39 

Germ. termen: hölgabrúðr (on.) zie brúðr (on.) en þorgerðr hölgabrúðr (on.)   - 

Germ. termen: Hollezopf (d.) eig. ‘Holda-pruik’, verward haar, een verwijzing 
naar Holda als mare [zie Lichaam: haar, verward: term Hollezopf (naam van 
Holda) (Germ.); Ivn: Holda: ‘Hollezopf’ (Germ.) (demon); Geest: ‘Klithaar’ 
(Hollezopf) (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: hollr (on.) ‘genadig’, een term die uitdrukt dat de mens 
afhankelijk is van de genade van de goden, zoals vermeld in de Hirðskrá (Chr. 
wet): svá sé mér guð hollr sem ek satt segi, gramr ef ek lýgr. Vergelijk 
almáttigr en goðagremi, die dezelfde afhankelijkheid uitdrukken [zie Karakter 
en gedrag: welgezindheid: term: hollr (adj.) (Germ.)] 

  49 

Germ. termen: hólmgang (on.) lett. ‘naar een holm gaan’, i.e. het voeren van 
een tweekamp op een met takken afgezet eilandje, dat meestal gelegen is in 
een meer of een rivier, en dan dienst doet als hólmgöngustaðr [zie  
Kosmografie en geografie: eiland: term: hólmr als strijdplaats 
(hólmgöngustaðr) (Germ.); Strijd en vrede: strijd: tweekamp: holmgang 

(Germ.)]                                     [holmgang, hólmgǫngustaðr, holmgongustadr] 

  42  43 

Germ. termen: Hólmverjar (on.), ‘mannen van Hólm, i.e. Geirshólmi’, wier 
zielen in de gedaante van wolven gezien worden, zoals vermeld in de Harðar 
saga Grímkelssonar of Hólmverja saga [zie Ivn: Geirshólmi (IJsl.) (eiland, in de 
Hvalfjörður, Vesturland), Hólmverjar (de bewoners), Hólmverjar; Literatuur: 
saga: Harðar saga Grímkelssonar = Harðar saga ok Hólmverja = Hólmverja saga 
(Harð.) (Germ.); Geslacht en rijpheid: man: term: verjar, Hólm- (‘mannen van 
Hólm’) (pl.) (bevolkingsgroep) (Germ.)]                                        [Holmverjar] 

  39 

Germ. termen: holy mawle (eng.) ‘heilige moker’, een term die verwijst naar 
een anecdote uit de 17e eeuw, waarin verteld wordt dat zich achter de 
kerkdeur een hamer bevond waarmee een zoon zijn vader kon doodslaan, 
wanneer deze te oud was geworden Voorwerp: hamer: term: holy mawle 
(‘heilige moker’) (grijsaarddoding) (Germ.); Dood en leven: vernietiging: 
grijsaarddoding] 

  58 

Germ. termen: höpt (on.) (pl., sg. hapt = haft) zie bönd (on.)   - 

Germ. termen: hórdómr (on.) ‘hoererij’, een van de voortekenen van de 
ondergang van de wereld (Vsp. 45). Seksuele uitspattingen kwamen zowel bij 
mensen als goden voor [zie Seksualiteit: prostitutie: term: hórdómr (Germ.)] 
                                                                                                       [hordomr] 

  50 

Germ. termen: hörgr (on.) zie harug: hörgr (on.)   - 

Germ. termen: Hörn (on.) ‘vlasgodin’, een locale godin van de vlasoogst uit 
Oost-Zweden, wier cultus blijkt uit plaatsnamen als Härnevi in Uppland. Hörn 
is de bijzondere manifestatie van de godin der vruchtbaarheid, Freyja, die 
Hörn als bijnaam heeft. Etym.: wrsch. ~ hörr ‘vlas’ [zie Ivn: Freyja: ‘Hörn’ 
(Germ.) (godin); God: ‘Vlasgodin’ (Hörn) (Germ.); Vegetatie: vlas: term: hörr 
(Germ.)]                                                                                                [Horn] 

  49 

Germ. termen: hörr (on.) zie Hörn (on.)   - 

Germ. termen: Horsa (oe.) zie Hengist (oe.)   - 

Germ. termen: hōs (oe.) zie hansa (germ.)   - 
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Germ. termen: hosu mosrauða (on.) ‘mosrode broek’, nl. van een tovenaar. In 
de chtonische cultus droegen de offeraars wrsch. rode kleding [zie Kleding: 
kledingstuk: broek, rode: term: hosu mosrauða (‘mosrode broek’) (Germ.)] 

  42 

Germ. termen: hraban (germ.) ‘raaf’. De raaf is de personificatie van de 
psychische vermogens van Odin. Ook is de raaf de vogel van het slagveld. 
Persoonsnamen met hraban als lid komen alleen voor op het vasteland, niet in 
Engeland [zie Vogel: raaf: term: hraban (Germ.); Filosofie: theorie over en 
probleem van de verspreiding van de Wodan-Odin-cultus (de zg. 
migratietheorie)] 

  45 

Germ. termen: hræddr: hræddastr Ása (on.) ‘de angstigste der Asen’, d.w.z. 
de god Hœnir, aangezien hij niet zo daadkrachtig is als de andere goden. Hij is 
daarentegen de bedachtzame priestergod die wijsheid spreekt d.m.v. orakels 
[Ivn: Hœnir: ‘Hræddastr Ása’ (bijnaam) (Germ.) (god); Karakter en gedrag: 
angst: term: hræddr (adj.) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: 
‘hræddastr Ása’ (Germ.)]                                          [hraeddr, hraeddastr Asa] 

  48 

Germ. termen: Hræsvelgr (on.) ‘lijkverslinder’, een jötunn in arendsgedaante, 

die aan het noordelijke einde van de hemel woont en met zijn vleugels de 

noorderstorm veroorzaakt [zie Ivn: Hræsvelgr (Germ.) (reus); Geest: 

lijkenetende demon: hræsvelgr (Germ.); Eten en drinken: eten: verzwelgen: 

term: svelgr, hræ- (‘lijkverslinder’) (nom. ag.) (reuzennaam) (Germ.)] 

                                                                                                    [Hraesvelgr] 

  39  50 

Germ. termen: hrafnáss (on.) zie ansuz*: hrafnáss (on.)   - 

Germ. termen: Hrímfaxi (on.) ‘rijpmaan’, d.w.z. de berijpte manen van het 
paard, een aspect van de zon, nl. haar nachtzijde. Hrímfaxi, het paard van 
Nótt (de godin Nacht), bedauwt ’s ochtends de aarde met zijn schuim [zie Ivn: 
Hrímfaxi (Germ.) (zonnepaard); Lichaam: haar: manen: term: faxi, hrím- 
(‘rijp-maan’) (paardennaam) (Germ.)]                                              [Hrimfaxi] 

  41  50 

Germ. termen: hrímþurs (on.) ‘rijpreus’, een winterreus die in de noordelijke 

Útgarðr, Jötunheimr, woont. Winterreuzen zijn o.a. Hrímnir, Hrímgrímnir, 

Snjór en zijn zoon þorri [zie Geest: reus, winter-: hrímþurs (‘rijpreus’) 

(Germ.)]                                                                                        [hrimthurs] 

  39  50 

Germ. termen: hringr (on.) zie eed: at hringi Ullar (on.)   - 

Germ. termen: hróðrbarmr (on.) ‘beroemde spruit’, nl. de maretak die vlgs 
Bdr. 9 Höðr meeneemt en waarmee hij Baldr doodschiet [zie Vegetatie: 
maretak: term: ‘hróðrbarmr’ (‘beroemde spruit’) (Germ.); Vegetatie: plant: 
scheut: term: barmr, hróðr- (‘beroemde spruit’) (nl. de maretak) (Germ.)] 
                                                                                                   [hrodrbarmr] 

  48 

Germ. termen: Hróðrsvitnir (on.) ‘roemrijke betoverde (wolf)’, bijnaam van 
Fenrir omdat hij de hand van Týr heeft afgebeten [zie Ivn: Fenrir: 
‘Hróðrsvitnir’ (Germ.) (wolf); Dier: wolf: term: ‘Hróðrsvitnir’ (‘roemrijke 
betoverde (wolf)’) (i.e. Fenrir) (Germ.); Magie en mantiek: magie: term: 
vitnir, hróðrs- (‘roemrijke betoverde (wolf)’) (subst. part.) (Fenrir) (Germ.)] 
                                                                                                  [Hrodrsvitnir] 

  39 

Germ. termen: hrœring (on.) ‘beweeglijkheid’, zoals Vili die gaf aan de 
mensen bij de schepping [zie Werkzaamheid: bewegen: term: hrœring (nom. 
act.) (Germ.)]                                                      [hræring, hroering, hraering] 

  50 

Germ. termen: Hróptr = Hróptatýr (on.) ‘schreeuwer, bezweerder’, een 
bijnaam van Odin als god van de magie èn van de oorlog (die immers 
afhankelijk is van de magie) vooral in de laatste periode van het heidendom; 
waarschijnlijk dezelfde als de gelatiniseerde vorm Rosterus of Rostarus (Saxo) 
[zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Hróptr’ = ‘Hróptatýr’ = lat. (Saxo) Rostarus = Rosterus 
(Germ.) (god); God: ‘Schreeuwer’ (Hróptr) (Germ.); Beroep en functie: 

  45 
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spreker: bezweerder: term: hróptr (i.e. Odin) (Germ.); God: term: teiwaz*: 
týr, Hrópta- (‘Bezweerdergod’) (i.e. Odin) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: 
kenning: ‘Hróptr = Hróptatýr’ (Germ.)]                               [Hroptr, Hroptatyr] 

Germ. termen: Hróptr: Hróptr rögna (on.) ‘bezweerder der machten’, kenning 
voor Odin (Hávamál) [zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Hróptr rögna’ (kenning) (Germ.); 
God: ‘Bezweerder der machten’ (Hróptr rögna) (Germ.); Symboliek: 
beeldspraak: kenning: ‘Hróptr rögna’ (Germ.); Beroep en functie: spreker: 
bezweerder: term: hróptr rögna (‘bezweerder der machten’) (i.e. Odin) 

(Germ.)]                                                              [Hróptr rǫgna, Hroptr rogna] 

  45 

Germ. termen: Hrópts megir (on.) zie mögr: megir, Hrópts (on.)   - 

Germ. termen: hroraR en hroreR (oern.), inscriptie van twee namen op de 
runensteen van By (Noorwegen) [zie Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: 
By (Germ.); Ivn: HroraR (Germ.) (naam in runeninscriptie); Ivn: HroreR (Germ.) 
(naam in runeninscriptie)] 

  39 

Germ. termen: Hrungnir (on.) ‘Bruller’, reus, bevochten door Thor in de mythe 
van Thors slachting van Hrungnir. In werkelijkheid was hij een imitatiedemon, 
die thuishoort in de initiatieriten, en verwant aan Trishiras, Vishvarupa en 
Geryones [zie Ivn: Hrungnir (Germ.) (reus); Geluid: brullen: term: hrungnir 
(nomen ag.) (Germ.)] 

  46 

Germ. termen: Hrungnis bani (on.) zie bani: Hrungnis bani (on.)  

Germ. termen: Hrungnis spjalli (on.) zie spjalli: Hrungnis spjalli (on.)   - 

Germ. termen: Hrungnishjarta (on.) zie hjarta: Hrungnishjarta (on.)   - 

Germ. termen: hugall (on.) ‘bedachtzaam, voorkomend’, m.n. een als positief 
opgevatte karaktertrek van de god Hœnir (i.t.t. Loki) [zie Karakter en gedrag: 
bezonnenheid: term: hugall (adj.) (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: hugr (on.), 1. ‘geest, gedachte’, 2. ‘gemoed, geestestoestand’, 
3. ‘wens, verlangen’, 4. de ziel als magisch wezen, die ergens kan verschijnen, 
zowel zichtbaar als onzichtbaar [zie Psychologie: gedachte: term: hugr 
(Germ.); Psychologie: gemoedstoestand: term: hugr (Germ.); Karakter en 
gedrag: begeerte: term: hugr (Germ.); Geest: ziel: term: hugr (huginn) (myth. 
dier) (Germ.)] 

  39  45 

Germ. termen: hugr: ‘trollkvenna vindr’ (on.) ‘wind der tovenaressen’, 
kenning voor hugr, de ziel als magisch wezen [zie Geest: ziel: term: hugr: 
‘trollkvenna vindr’ (‘wind der tovenaressen’) (kenning) (Germ.); 
Natuurverschijnsel: wind: term: vindr, trollkvenna (‘wind der tovenaressen’) 
(kenning voor ziel) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘trollkvenna 
vindr’ (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: hugr: Hugen tok ham på (no.), gezegd over een boer wiens 
hugr ergens verscheen (Setesdal-overlevering) [zie Geest: ziel: term: hugr 
(huginn) (Germ.)]                               [Hugen tok ham pa, Hugen tok ham paa] 

  39 

Germ. termen: hugr: Hugi (on.) ‘gedachte’, een mythische figuur, de 
personificatie van de gedachte, met wie þjálfi zich meet in een 
hardloopwedstrijd tijdens het avontuur in Útgarðr [zie Ivn: Hugi (Germ.) 
(personificatie van de gedachte); Psychologie: gedachte: term: hugr: Hugi 
(geperson. myth. fig.) (Germ.)] 

  46 

Germ. termen: hugr: Huginn (on.) ‘geest’, naam van een der raven van Odin; 
de andere is Muninn ‘herinnering’. Als boden fluisteren ze Odin in wat ze in de 
wereld gezien hebben. Volgens De Vries en Lid zijn het personificaties van de 
psychische vermogens van Odin; vgl. de voorstelling van de hugr van de mens 
als magisch wezen dat zich, evenals volgens het sjamanistische geloof, buiten 
het lichaam kon bevinden [zie Ivn: Huginn (Germ.) (myth. vogel); Ivn: Muninn 

  45 
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(Germ.) (myth. vogel); Geest: ziel: term: hugr (huginn) (myth. dier) (Germ.); 
Psychologie: gedachte: herinnering: term: muninn (Germ.) 

Germ. termen: hugr: hyggja (on.) ‘verstand’, zoals de dwerg þjóðrœrir dat 
verleent aan Hróptatýr (Odin) [zie Psychologie: intelligentie: term: hyggja 
(Germ.)] 

  45 

Germ. termen: hugrúnar (on.) zie rúna: hugrúnar (on.)   - 

Germ. termen: huisgeest (nl.), de eerste gestorven voorouder die het huis 
heeft gebouwd, en die als dodengeest wordt geïdentificeerd met een 
natuurgeest, waardoor voorstellingen als de kobold en de tomte ontstonden 
[zie Geest: beschermgeest van het huis] 

  39 

Germ. termen: hulder (no.), Noorse aard- of berggeest [zie Geest: aardgeest: 
hulder (Germ.)] 

  45 

Germ. termen: huldrehat (no.), hoed van de Noorse aardgeesten, de huldre, 
vgl. de toverkap van de dwergen of de hoed van Odin [zie Kleding: 
hoofddeksel: toverkap: term: huldrehat (‘hoed van de huldre’) (Germ.)] 

  45 

Germ. termen: huliðshjálmr (on.) ‘verhullende helm’. Aanduiding: 1. 
‘toverkap’, 2. ‘hemel in de onderwereld’. Het woord, dat zowel toverkap als 
(tegen)hemelkap betekent, legt dus een verband tussen dwergen (die 
toverkappen dragen) en dodengeesten (die zich onder de tegenhemel van de 
onderwereld bevinden) [zie Kleding: hoofddeksel: toverkap: term: 
huliðshjálmr (‘verhullende helm’) (Germ.); Kosmografie en geografie: hemel, 
tegen-: term: huliðshjálmr (‘verhullende helm’) (Germ.)]           [hulidshjalmr] 

  39 

Germ. termen: hunangfall (on.) ‘honingdauw’, de mede of het heilvocht dat 
van Yggdrasil, de medeboom, druppelt. Vergelijk de Indische Asvins die 
‘honingrijk’ en ‘honingschenkend’ heten; ‘honing’ staat waarschijnlijk voor 
‘ochtenddauw’ [zie Eten en drinken: honing: term: hunangfall (‘honingdauw’) 
(Germ.)] 

  50 

Germ. termen: hundvíss (on.) ‘zeer wijs’, gezegd van reuzen [zie Filosofie: 

kennis: wijsheid: term: hundvíss (‘zeer wijs’) (adj.) (Germ.)]            [hundviss] 

  39 

Germ. termen: hunebed (nl.) zie gånggrift (zw.)   - 

Germ. termen: hunsl (got.) zie hansa (germ.)   - 

Germ. termen: hūsl (oe.) zie hansa (germ.)   - 

Germ. termen: húsl (on.) zie hansa (germ.)   - 

Germ. termen: husli (oern.) zie hansa (germ.)   - 

Germ. termen: húsþing (on.) ‘huisding’, waartoe de leider zijn gevolg opriep 
[zie Instelling en organisatie: vergadering, volks-: ding: term: þing, hús- 
(‘huisding’) (Germ.)]                                                                        [husthing] 

  41 

Germ. termen: huwelijk (nl.) zie lācan: brýdlāc (oe.)   - 

Germ. termen: Hveðrungs mær (on.) ‘dochter van Hveðrungr’, nl. Hel, die de 
dochter is van Loki. Hveðrungr is daarmee een bijnaam van Loki. De Vries, 
echter, noemt Hveðrungr een stormreus en refereert aan dezelfde strofe 32 in 
Ynglingatal. Hveðrungr wordt alleen in de Jötna heiti als reus genoemd en in 
de Óðins nöfn zelfs als naam van Odin [Ivn: Hel: ‘Hveðrungs mær’ (Germ.) 
(godin van het dodenrijk); Loki: ‘Hveðrungr’ (Germ.) (god); Hveðrungr (Germ.) 
(reus); Wodan: Odin: ‘Hveðrungr’(Germ.) (god); Literatuur: skaldenpoëzie: 
Jötna heiti (anoniem) (Germ.); Literatuur: skaldenpoëzie: Óðins nöfn 
(anoniem) (Germ.)]                                                               [Hvedrungs maer] 

  39 

Germ. termen: hvirfingsdrykkja (on.) zie veizla (on.)   - 

Germ. termen: hvítr (on.) ‘wit, licht’. De god Heimdallr bijvoorbeeld is 
hvítastr Ása (zie Heimdallr (on.)) [zie Kleur: wit: term: hvítr (Germ.); Kleur: 
wit: term: hvítr: hvítastr Ása (‘lichtste der Asen’) (i.e. Heimdallr) (Germ.); 
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Ivn: Heimdallr: ‘Hvítastr Ása’ (bijnaam) (Germ.) (god); Symboliek: 
beeldspraak: kenning: ‘hvítastr Ása’ (Germ.)]                                        [hvitr] 

Germ. termen: Hvítramannaland (on.) ‘land van de witte mensen’, een 
mythische eiland in het westen of mogelijk Ierland of Noord-Amerika. De 
voorstelling is kennelijk van Keltische oorsprong, maar van een paradijselijke 
toestand in dat land is geen sprake [zie Kosmografie en geografie: eiland, 
mythisch: doden of gelukzakigen, westelijke - der: ‘Hvítramannaland’ (Germ.); 
Kosmografie en geografie: land: term: land, Hvítramanna- (‘land van de witte 
mensen’) (myth. eiland) (Germ.)]                                        [Hvitramannaland] 

  50 

Germ. termen: Hymir (on.), reus, volgens F.R. Schröder oorspronkelijk een 
hemelgod, wiens mythe aansluit bij de mythologie van Indra. Etymologie: < IE * 
keu ‘schijnen, helder’ (vgl. Týr < IE * deieu ‘schijnen, schitteren’) [zie Ivn: 
Hymir (Germ.) (reus); Licht en duisternis: schittering: term: keu* (IE)] 

  46 

Germ. termen: Hyrrokkin (on.), reuzin. Etym. en betekenis: < hyrhrokkin ‘door 
het vuur verschrompeld’ (late fantasie). Als persoon is ze oud en heidens: 1. 
Ze komt reeds voor in de Húsdrápa van Úlfr Uggason, 2. Haar beschrijving in de 
SnE lijkt op de figuur die met wolf en slangen is afgebeeld op de beeldsteen 
uit Hunnestad [zie Ivn: Hyrrokkin (Germ.) (reuzin); Kunst en schrift: 
voorstelling: menselijke figuur gezeten op een wolf en slangen in de handen op 
de beeldsteen uit Hunnestad (Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: beeldsteen 
uit Hunnestad: DR 284 (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: í úlfakreppu (on.) zie wolf: solvarg (zw.), solulv (no.)   - 

Germ. termen: iaðarr, ása (on.) ‘verhevenste der Asen’, epitheton van Freyr 
(Ls. 35). De eigenlijke betekenis van iaðarr is ‘rand’, maar overdrachtelijk 
‘verhevenste, beste, hoogste’. De Vries’ vertaling ‘heer der Asen’ heb ik 
achterwege gelaten [zie Ivn: Frō: Freyr: ‘Ása iaðarr’ (Germ.) (god); 
Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: iaðarr, ása (‘verhevenste der Asen’) 
(god) (Germ.); God: ‘Verhevenste der Asen’ (Ásabragr, Ása iaðarr) (Germ.)] 
                                                                                                     [Asa iadarr] 

  47 

Germ. termen: Iárnviðr (on.) ‘IJzerwoud’, plaats in de oostelijke Útgarðr waar 
de demonen, m.n. de kinderen van Fenrir, geboren worden en opgevoed door 
een oude heks [Vegetatie: woud: ‘Iárnviðr’ (Germ.); Vegetatie: woud: term: 
viðr, Iarn- (‘ijzerwoud’) (myth. woud) (Germ.)]                                 [Iarnvidr] 

  50 

Germ. termen: Ibor (langob.) ‘ever’, var. Ebor, tweelingbroer van Aio. Bij Saxo 
heet hij Ebbo. Ze waren leiders van een deel van de Langobarden, dat ze naar 
nieuw land brachten [zie Dier: zwijn: term: ebor, ibor (naam) (Germ.); Ivn: 
Ibor = Ebor (Germ.) (koning, broer van Aio-Agio of Aggo); Ivn: Ibor: Ebbo (2) 
(Saxo) (Germ.) (koning, broer van Aio-Agio of Aggo)] 

  48 

Germ. termen: Iðavöllr (on.) zie völlr: Iðavöllr (on.)   - 

Germ. termen: idis (germ.) ‘(hoge) vrouw’, een  legerboeiende tovenares, die 
zich bedient van de herfjöturr. Een verband zowel met de Noord-Germaanse 
dísir als met het woongebied van de Cherusci (cui Idistaviso nomen) is 
onduidelijk [zie Beroep en functie: tovenares: term: idis (Germ.); Heerser: 
leidster: term: idis (tovenares) (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: idis: Eiris sāzun idisi, sāzun hera duoder/Suma hapt heptidun, 
suma heri lezidun/Suma clūbōdun umbi cuoniouuidi/Insprinc haptbandun, 
inuar uīgandun (ohd.), de Eerste Merseburger toverspreuk, waarin de idisi 
optreden als legerboeiende tovenaressen [zie Literatuur: Merseburger 
toverspreuk, Eerste (Germ.)]                                          [Eiris sazun idisi, etc.] 

  40 

Germ. termen: Iðunn (on.), Germaanse godin van de vruchtbaarheid en vrouw 
van Bragi. De reus þjazi roofde Iðunn en haar appels der verjonging, die voor 
de goden onontbeerlijk waren. De mythe is inheems, naar heeft een jonge 

  49 
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vorm; bovendien heeft er een Iðunn-mythologie bestaan (De Vries). Haar naam 
is een gewone vrouwennaam [zie Ivn: Iðunn (Germ.) (godin); Mythe: Loki en 
þjazi: de roof van Iðunn en haar appels (SnE) (Germ.)]                          [Idunn] 

Germ. termen: igh-* (germ. wortel) ‘begeren, afsmeken’, waarmee Mogk 
verband legt met de betekenis van de Germaanse god Ingwaz [zie Taal: 
verzoek: term: igh-* (Germ.)] 

  47 

Germ. termen: īhwa-* (germ.) ‘ijf’, waarmee F.R. Schröder verband legt met 
de betekenis van de Germaanse god Ingwaz, dus een ijfgod [zie Boom: ijf: 
term: īhwa-* (Germ.)]                                                                            [ihwa] 

  47 

Germ. termen: illúðigr (on.) ‘kwaadaardig’, zoals Odin kan zijn [zie Ethiek: 
slechtheid: term: illúðigr (adj.) (Germ.)]                                            [illudigr] 

  45 

Germ. termen: Ing wæs ærest mid Eastdenum (oe.), de eerste regel van het 
Oud-Engelse runenlied [zie Literatuur: lied: Oud-Engels runenlied (Germ.)] 
                                                                     [Ing waes aerest mid Eastdenum] 

  47 

Germ. termen: Ingaevones (Tacitus) < Inguaeones (Plinius) (lat.-germ.), een 
mogelijk bestaand hebbend stamverband van volken langs de kust van 
Noordzee en Oostzee, die de god *Ingwaz als stamvader beschouwden. Het 
suffix lat. –aeones < (a) germ. –aians (patron.), of (b) germ. –aiwa ‘wet’, dus 
‘mensen die volgens Ings wet leven’ (De Vries). Hetzelfde geldt voor 
Herminones < Erminones < Ermin, Irmin = de god Tīwaz, de Germ. volken van 
continentaal Europa, en Istaevones < Istraeones (Istri(an)ones (Plinius)) < 
Istraz*, misschien een lovende bijnaam voor Wodan (vgl. got. aistan ‘vereren’) 
[zie Ivn: Germanië, Zuid-: West-Germanië: Noordzee-Germanen = lat. (Plin.) 
Ingvaeones = (Tac.) Ingaevones (L/R-Germ.) (bevolkingsgroep vlgs cult.-ling.-
geogr. maatstaven); Ivn: Germanië, Zuid-: West-Germanië: Wezer-Rijn-
Germanen = lat. (Plin.) Istvaeones = Istuaeones = Istraeones = Istrianones  = 
Istriones = (Tac.) Istaevones = Istæuones (L/R-Germ.) (bevolkingsgroep vlgs 
cult.-ling.-geogr. maatstaven)] 

  43  45  47 

Germ. termen: Ingunarfreyr (on.) (in: Ls. 43), aanduiding van de god Freyr. De 
verklaringen van de naam zijn verschillend, maar wijzen wel naar een verband 
met het West-Germaanse volk der Ingvaeonen, zo genoemd naar de god 
*Ingwaz, en naar de identiteit tussen Ingwaz, Nerthus, Frō en Freyr. Mogelijke 
betekenissen: 1. ‘Heer Ingun’ (Much), 2. ‘Freyr van Ingun’ (nl. haar zoon of 
echtgenoot) (Much), 3. = Ingwaz (Von Friesen), 4. ’De Freyr der Ynglingen’ 
(Wessén), 5. < Inguna-árfreyr, lett. ‘der Ingwinen oogstfreyr’, dus de oogstgod 
der Ingvaeonen (Kock), 6. ’Ingvi-spruit’ (Eckhardt), 7. ’Heer van Ingun’, d.w.z. 
de echtgenoot van de ijfgodin Ingun (F.R. Schröder), 8. < IngwiawinaR ‘vriend 
der Ingwionen’ (Krause). Vergelijk tevens: oe. frea Ingwina als aanduiding van 
de Deense koning Hroðgar (Bēowulf) 
[zie Ivn: Ingwaz: Yngvi (1): ‘Ingunarfreyr’ (Germ.) (god); God: Ingunarfreyr’ 
(Germ.); Ivn: Hrōðgār: ‘Frea (1) Ingwina’ (Germ.) (koning); Heerser: leider: 
term: frea (god) (Germ.)] 

  47 

Germ. termen: Ingvaeonen (nl.) zie Latijnse termen: Ingaevones   - 

Germ. termen: Ingwaz (germ.)*, gereconstrueerde naam van een Germaanse 
god. De naam komt voor in 1. de volkerennaam Ingaevones = Inguaeones = 
Ingvaeonen (zie aldaar), 2. de Noord-Germaanse god Yngvi (‘de Ingvaeoon’), 3. 
de Friese inscriptie inguz (= Ing, omstreden), 4. de naam van het Oud-Engelse 
runenteken Ing, 5. de naam van het Gotische runenteken enguz, 6. Oud-
Engelse koningslijsten (onzeker). Betekenis: er is hierover geen 
overeenstemming; ‘man’ volgens De Vries. De oorsprong van de god Ing-Yngvi 
ligt waarschijnlijk in Zuid-Zweden 
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[zie Ivn: Ingwaz: Ing (Germ.) (god); Ivn: Ingwaz: Yngvi (1) (= Freyr) (Germ.) (1. 
god, 2. naam van leden van het koningsgeslacht der Ynglingen); Ivn: Ingwaz: 
Ing: inguz (onzeker) (Germ.) (god); Kunst en schrift: schrift, runen-: 
runeteken: ‘Ing’ (Germ.); Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘enguz’ 
(Germ.); God: ‘Ingvaeoon’ (Yngvi) (Germ.)] 

Germ. termen: Irmin (zuid-germ.) zie ermina-*: Irmin (zuid-germ.)   - 

Germ. termen: irmingot (ohd.) zie ermina-*: wēttu irmingot (ohd.)   - 

Germ. termen: Irminlo (zuid-germ.) zie ermina-*: Irmin (zuid-germ.)   - 

Germ. termen: irminman (os.) zie ermina-*: irminman (os.)   - 

Germ. termen: irminthiod (os.) zie ermina-*: irminthiod (os.)   - 

Germ. termen: Irpa (on.) zie þorgerðr hölgabrúðr (on.)   - 

Germ. termen: ISKCON (eng.) ‘International Society for Krshna Consciousness’ 
(ne.) [zie Religie: Vaishnavisme: ‘Gaudiya Vaishnava sampradaya’: ‘ISKCON’ 
(‘International Society for Krshna Consciousness’) = ‘Hare Krishna Beweging’ 
(Ind.)] 

  32 

Germ. termen: Istaevones = Istraeones (lat.-germ.) zie Ingaevones (lat.-germ.)   - 

Germ. termen: Istraz* (germ.) zie 1. aistan (got.), 2. ra-suffix, 3. Latijnse 
termen: Ingaevones 

  - 

Germ. termen: Ítrekr (on.) ‘verheven (heerser)’, een naam van Odin, in zijn 
functie van verdediger van de kosmische orde tgo de demon (reus) Andaðr; zie 
ook Ítrekstafl [zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Ítrekr’ (Germ.) (god); God: ‘Verhevene’ 
(Ítrekr) (Germ.); Heerser: leider: term: ítrekr (‘verheven heerser’) (god) 
(Germ.); Heerschappij: gezag: verhevenheid: term: ítrekr (adj.) (Germ.); 
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Ítrekr’ (Germ.)]                               [Itrekr] 

  43 

Germ. termen: Ítreksjóð (on.) ‘nageslacht van Ítrekr (= Odin)’, een Ása heiti 

voor ‘Asen’ [zie Familierelaties: nakomeling: term: jóð, Ítreks- (‘nageslacht 

van Ítrekr (= Odin)’) (heiti voor ‘Asen’) (Germ.); Godenstelsel: godengroep: 

01.: ‘Asen’: ‘Ítreksjóð’ (‘nageslacht van Ítrekr (= Odin)’) (heiti) (Germ.); 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Ítreksjóð’ (Germ.)]                      [Itreksjod] 

  43 

Germ. termen: Ítrekstafl (on.) ‘bordspel van Ítrekr (= Odin)’, het bordspel 

waarmee een kosmische strijd wordt gevoerd, in dit geval met de reus Andaðr 

[zie Drama: spel, bord- en dobbel-: term: tafl, Ítreks- (‘bordspel van Ítrekr (= 

Odin)’) (Germ.)]                                                                              [Itrekstafl] 

  43 

Germ. termen: iuncprunno (ohd.) ‘verjongingsbron’, een heilige bron wier 
water verjongt [zie Wateren: bron, heilige: verjongingsbron: term: iuncprunno 
(Germ.)] 

  41 

Germ. termen: Ívaldi (on.), een dwerg, wiens zonen het schip Skiðblaðnir voor 
Freyr (SnE) hebben gebouwd. Zijn naam wordt verbonden met de god Ing 
volgens de etymologie: < *Inhuwaldan ‘Ing-heerser’; vergelijk: Ívarr < 
*InhuharjaR en Yngvarr < *InguharjaR [zie Ivn: Ívaldi (Germ.) (dwerg); Heerser: 
leider: term: waldan, Inhu-* (‘Ing-heerser’= Ívaldi) (naam) (Germ.); Ivn: Ívarr 
(1) (Germ.) (alg. persoonsnaam)]                                                          [Ivaldi] 

  47 

Germ. termen: Ívarr (on.) zie Ívaldi (on.)   - 

Germ. termen: íviði (on.), misschien identiek met íviðja ‘vrouwelijke demon’ 
[zie Geest: demon: term: íviði = íviðja (‘vrouwelijke demon’) (Germ.)]   [ividi] 

  50 

Germ. termen: jættestue (de.), een grafvorm  [zie Graf: 3. type: megalithisch 
~: term: hunebed (de. jættestue, zw. jättestuga of gånggrift)]      [jaettestue]            

  39 

Germ. termen: Jafnhárr (on.) ‘evenhoog’, een bijnaam van Odin, hoewel de 
naam als tweede in de (niet oorspronkelijke) triade Hárr – Jafnhárr – þriði 
voorkomt [zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Jafnhárr’ (Germ.) (god); God: ‘Evenhoog’ 
(Jafnhárr) (Germ.)]                                                                          [Jafnharr] 
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Germ. termen: Jalfaðr (on.) 1. ‘(naam voor een) beer’, 2. ‘(naam van) Odin’. 
De betekenis is onzeker: 1. ‘bruller, schreeuwer’ (De Vries), 2. ‘geelbruine 
rug’ (anderen) [zie Ivn: Jalfaðr (1) (Germ.) (naam voor een beer); Ivn: Wodan: 
Odin: ‘Jalfaðr’ (2) (Germ.); God: ‘Jalfaðr’ (Germ.); Symboliek: beeldspraak: 
kenning: ‘Jalfaðr’ (Germ.)]                                                                [Jalfadr] 

  41 

Germ. termen: Jarðar burr, Hlóðynjar mögr, Fjörgynjar burr (on.), epitheta 
van Thor, die aangeven dat hij de ‘zoon der aarde’ is. De namen van Moeder 
Aarde zijn dus resp. Jörð, Hlóðyn en Fjörgyn; zijn vader is Odin 
[zie God: ‘Zoon der aarde’ (Jarðar burr, Hlóðynjar mögr, Fjörgynjar burr) 
(Germ.); Ivn: Donar: Thor: ‘Jarðar burr’ (kenning) (Germ.) (god); Ivn: Donar: 
Thor: ‘Hlóðynjar mögr’ (Germ.) (god); Ivn: Donar: Thor: ‘Fjörgynjar burr’ 
(Germ.) (god); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Jarðar burr’ (Germ.); 
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hlóðynjar mögr’ (Germ.); Symboliek: 
beeldspraak: kenning: ‘Fjörgynjar burr’ (Germ.); Familierelaties: zoon: term: 
burr, Jarðar (‘zoon van Jörðr’) (kenning voor Thor) (Germ.); Familierelaties: 
zoon: term: burr, Fjörgynjar (‘zoon van Fjörgyn’) (kenning voor Thor) (Germ.); 
Familierelaties: zoon: term: mögr, Hlóðynjar (‘zoon van Hlóðyn’) (kenning 

voor Thor) (Germ.)]                   [Jardar burr, Hlóðynjar mǫgr, Hlodynjar mogr, 

Fjǫrgynjar burr, Fjorgynjar burr] 

  46 

Germ. termen: jarðarmen (on.) ‘graszode’, m.n. die waaronder een of twee 
personen gaan staan om een bepaald doel te bereiken, zoals 
bloedbroederschap [zie Vegetatie: graszode: term: jarðarmen (Germ.)] 
                                                                                                    [jardarmen] 

  40 

Germ. termen: jarl (on.), graaf, in rang na de koning [zie Heerser: leider: 
term: jarl (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: jarpr (on.) zie þorgerðr hölgabrúðr (on.)   - 

Germ. termen: jättestuga (zw.) zie gånggrift (zw.)   - 

Germ. termen: jenseitig (d.), betrekking hebbend op de andere wereld [zie 
Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der goden: term: jenseitig 
(Germ.)] 

  28 

Germ. termen: jiuleis (got.) zie Jul: jiuleis, fruma (got.)   - 

Germ. termen: Johannesbier (d.) zie miðsumarsblót (on.)   - 

Germ. termen: jólaheiti (on.) zie heitstrenging (on.)   - 

Germ. termen: jolareidi (no.) zie Wilde Jacht (nl.)   - 

Germ. termen: jolaskreidi (no.) zie Wilde Jacht (nl.)   - 

Germ. termen: jólasveinn (on.) (Jolessvein (no.)) ‘Julman’, deelnemer aan de 
gemaskerde Jul-ommegangen. In later tijd trekken jongens en mannen 
gemaskerd en in dierenvellen gekleed tijdens Jul al grappen uithalend door de 
buurt [zie Sociologie: gemeenschap, religieuze: mannenbond: ‘Jólasveinar’ = 
mod. ‘Jolessveinar’ (pl.) (Germ.); Beroep en functie: toneelspeler: term: 
jólasveinn (Germ.)]                                                                       [jolasveinn] 

  39  43 

Germ. termen: Jólnir (on.), naam van Odin, verwijzend naar Jul [zie Ivn: 
Wodan: Odin: ‘Jólnir’ (Germ.) (god); God: ‘Jul-man’ (Jólnir) (Germ.); 
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Jólnir’ (Germ.)]                               [Jolnir] 

  43 

Germ. termen: jörð (on.) ‘aarde’, tevens een gemalin van Odin en de moeder 

van Thor. Haar bijnamen verwijzen ook naar de aarde: Fold (eig. ‘veld’) en 

Grund (eig. ‘groen veld’, ~ ‘groeien’). Andere namen van Jörð zijn Hlöðyn en 

Fjörgyn. Daarom heet Thor o.a. Jarðar burr, Hlóðynjar mögr en Grundar 

sveinn 

[zie Kosmografie en geografie: aarde: term: jörð (Germ.); Ivn: Jörð (Germ.) 

(godin); Kosmografie en geografie: aarde: ‘Aarde’ (Jörð) (Germ.); 
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Kosmografie en geografie: aarde: term: fold (Germ.); Kosmografie en 

geografie: aarde: ‘Aarde’ (Fold) (Germ.); Ivn: Jörð: ‘Fold’ (Germ.) (godin); 

Kosmografie en geografie: aarde: term: grund (Germ.); Kosmografie en 

geografie: aarde: ‘Aarde’ (Grund) (Germ.); Ivn: Jörð: ‘Grund’ (Germ.) (godin); 

Ivn: Jörð: ‘Hlöðyn = Hlóðyn’ (Germ.) (godin); Ivn: Jörð: ‘Fjörgyn’ (Germ.) 

(godin); 

Ivn: Donar: Thor: ‘Grundar sveinn’ (kenning) (Germ.) (god); God: ‘Zoon der 

aarde’ (Grundar sveinn) (Germ.); Geslacht en rijpheid: jonge man: term: 

sveinn, Grundar (‘zoon (jongen) van de aarde’) (kenning voor Thor) (Germ.); 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Grundar sveinn’ (Germ.)]           [jǫrð, jord] 
Germ. termen: Jörð fannz æva /né uphiminn (on.) (Vsp. 3) ‘Er was geen aarde 
noch hemel’, een formule over de toestand vóór de schepping, die 
overeenkomt met ero ni uuas / noh ūfhimil (ohd.) (WG). Vergelijk de 
runeninscriptie uit Skarpåker (Zw.) over de ondergang van de wereld: iarþ 
s(k)al rifna uk ubhimin (ozw.) ‘De aarde zal uiteenvallen en ook de hemel’. 
Vergelijk Ginnungagap (on.) [zie Literatuur: Edda, Poëtische: Völuspá (Vsp.) 
(Germ.); Literatuur: Wessobrunner gebed (WG) (Germ.); Steen: heilige 

opgerichte ~: runensteen: Skarpåker (Germ.)]   [Jǫrð fannz æva /né uphiminn, 

Jord fannz aeva /ne uphiminn, ero ni uuas / noh ufhimil] 
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Germ. termen: jordemoder (de.) ‘vroedvrouw’, die het kind van de aarde 
opneemt; vgl. d. Hebamme [zie Beroep en functie: vroedvrouw: term: 
jordemoder (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: jordfest (scand.) ‘aardvast’, gezegd van een steen die vast, 
dus één met de aarde is; de deksteen van een dolmen wordt ook aardvast 
genoemd [zie Eén: eenheid: term: jordfest (‘aardvast’, i.e. ‘één met de 
aarde’) (adj.) (Germ.)] 

  41 

Germ. termen: jörmungandr (on.) zie ermina-*: jörmungandr (on.)   - 

Germ. termen: jörmungrund (on.) zie ermina-*: jörmungrund (on.)   - 

Germ. termen: jörmuni (on.) zie ermina-*: jörmuni (on.)   - 

Germ. termen: jörmunr (on.) zie ermina-*: jörmunr (on.)   - 

Germ. termen: jötnaheiti (on.) zie heiti, jötna- (on.)   - 

Germ. termen: Jötunheimr (on.), de ‘wereld der reuzen’, het noordelijk deel 
van Útgarðr [zie Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) der 
demonen: ‘Útgarðr’, noordelijke: ‘Jötunheimr’ (Germ.); Kosmografie en 
geografie: universum: term: heimr, Jötun- (‘wereld der reuzen’) (naam voor 

het reuzenrijk) (Germ.)]                                           [Jǫtunheimr, Jotunheimr] 

  50 

Germ. termen: jötunn (on.), de eigenlijke reus, een oerwezen van het type 
van de wereldbouwmeester, de verrichter van grote werken, zoals 
bergformaties, grote monumenten of zwaarden uit de oertijd. De jötnar 
wonen in de oostelijke Útgarðr (Skm.). Vgl. reus, ent, eoten, uurisi [zie Geest: 

reus, oer-: jötunn (Germ.)]                                                     [jǫtunn, jotunn] 

  39  50 

Germ. termen: jötunn: heyri jötnar, heyri hrímþursar / synir Suttunga, siálfir 

ásliðnar (on.) (Skm. 34), een voorbeeld van de versvorm galdralag [zie Taal: 

versvorm: term: galdralag (Germ.)]                                         [jǫtunn, jotunn, 

heyri jǫtnar, heyri hrímþursar, heyri jotnar, heyri hrimthursar, etc.] 

  40 

Germ. termen: Jul: giuli (oe.) ‘Jul’, nl. eind december – begin januari in 
Engeland [zie Feest: zonnewendefeest, winter-: Jul-feest: term: giuli (Germ.)] 

  43 

Germ. termen: Jul: jiuleis, fruma (got.) ‘de eerste Jul-maand’, nl. november 
bij de Goten [zie Feest: zonnewendefeest, winter-: Jul-feest: term: jiuleis, 
fruma (‘de eerste Jul-maand’) (Germ.)] 
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Germ. termen: Jul: ýlir (on.) ‘Jul’, nl. eind november – begin december in 
Scandinavië [zie Feest: zonnewendefeest, winter-: Jul-feest: term: ýlir 
(Germ.)]                                                                                                  [ylir] 

  43 

Germ. termen: julbukk of julgeit (no.) ‘Julbok’ of ‘Julgeit’, gestalten uit de 
Jul-ommegang [zie Dier: geit: bok: term: bukk, jul- (‘Julbok’) (Germ.); Dier: 
geit: term: geit, jul- (‘Julgeit’) (Germ.)] 

  43 

Germ. termen: Julgubbe of Stoddaren (no.), een pop van stro die met Jul aan 
de feesttafel zat [zie Kunst en schrift: beeld: pop: ‘Julgubbe’ of ‘Stoddaren’ 
(Germ.)] 

  43 

Germ. termen: julrönn (zw.), joleraun (no. dial.), lijsterbestak, gebruikt bij 
het Jul-feest [zie Boom: lijsterbes: term: rönn, jul-; raun, jole-  (‘Jul-
lijsterbes(tak)’) (Germ.)]                                                                   [julronn] 

  40 

Germ. termen: just so stories (ne.), verklarende verhalen [zie Mythologie: 
type: etiologische ~ (just so stories)] 

  28 

Germ. termen: kabouter (nl.) of kobold (d.), huisgeest en cultisch vereerd 
beeldje als herinnering aan vooroudervering. De woorden zijn een 
samenstelling van kobe ‘vertrek, kamer’ enz. en walten ‘heersen’ [zie Geest: 
beschermgeest van het huis: kobold (kabouter) (Germ.); Kunst en schrift: 
beeld, voorouder-: term: kobold (kabouter) (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: kappmæli (on.) ‘woordenstrijd’, die vooral bekend is door de 
mannjafnaðr ‘mannenvergelijking’ [zie Strijd en vrede: strijd, woorden-: 
term: kappmæli (Germ.)]                                                              [kappmaeli] 

  43 

Germ. termen: käring (zw.), misschien een verwijzing naar de functie van 
priesteres; vgl. drottning [zie Geslacht en rijpheid: oude vrouw: term: käring 
(Germ.)]                                                                                              [karing] 

  42 

Germ. termen: karl af bergi (on.) ‘man van de rots’, een bijnaam van Odin; 
vgl. Hnikarr [zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Karl af bergi’ (Germ.) (god); God: ‘Man 
van de rots’ (karl af bergi) (Germ.); Geslacht en rijpheid: man: term: karl af 
bergi (‘man van de rots’) (bijnaam van Odin) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: 
kenning: ‘Karl af bergi’ (Germ.)] 

  45 

Germ. termen: karlshöfuð (on.), ‘mannenhoofd’, m.n. ingekerfd op een paal; 
zie níðstöng [zie Hoofd: mensenhoofd: term: karlshöfuð (Germ.); Kunst en 

schrift: afbeelding: portret: term: karlshöfuð (Germ.)] [karlshǫfuð, karlshofud] 

  40 

Germ. termen: kell (on.) zie ketill (on.)   - 

Germ. termen: kenning (on.) eig. ‘benoeming’: 1. ‘doctrine, onderricht, 
preek’, 2. ‘herkenningsteken’, 3. ‘omschrijving van m.n. godennamen m.b.v. 
mythische vertelstof’, dus een metonymische stijlfiguur [zie Symboliek: 
beeldspraak: metonymia: term: kenning (Germ.); zie voor de verzameling 
kenningen, heiti’s en bijnamen onder Symboliek: beeldspraak: kenning] 

  43 

Germ. termen: kerra þórs (on.) ‘wagen van Thor’, nl. de cultuswagen als 
attribuut van Thor [zie Wagen: cultuswagen: Thors bokkenwagen: term: kerra 
þórs (Germ.)]                                                                              [kerra Thors] 

  42 

Germ. termen: ketill (on.) ‘ketel’. Het belang van de heilige ketel blijkt uit 
persoonsnamen op –kell, voorafgegaan door een term verbonden met de 
godencultus (Vékell, Áskell, þorkell) [zie Vat: ketel: term: ketill (Germ.)] 

  42 

Germ. termen: kimarchōt (ohd.) ‘gemerkt’, dus  ‘afgegrensd’, bijv. een 
gerechtsplaats [zie Bouwwerk: afscheiding: term: gimarkōn (‘afgrenzen’) (vb.) 
(Germ.)]                                                                        [kimarchot, gimarkon] 

  42 

Germ. termen: kjala (on.) zie Kjalarr (on.)   - 

Germ. termen: Kjalarr (on.), naam van Odin, die voorkomt in Grm. 49 en de 
skaldenpoëzie, waarin sprake is van een Kjalarr die de slede trekt resp. de 
paarden temt. Het is mogelijk dat Odin gezien werd als paard die de slede of 

  45 
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wagen trok. Etym.: misschien verwant met kjala ‘voederen’ [zie Ivn: Wodan: 
Odin: ‘Kjalarr’ (Germ.) (god); God: ‘Kjalarr’ (Germ.); Symboliek: beeldspraak: 
kenning: ‘Kjalarr’(Germ.); Eten en drinken: voedselvoorziening: term: kjala 
(Germ.)] 

Germ. termen: Klopnachten (nl.) zie Zwölfnächte (d.)   - 

Germ. termen: knésetja (on.) ‘het op de knie nemen’, aannemen als pleegkind 
[zie Rite: overgangsrite: opnemingsrite: adoptie(rite): ceremonie van knésetja 
(Germ.); Werkzaamheid: plaatsen: op de knie zetten: knésetja (adoptierite) 
(Germ.)]                                                                                          [knesetja] 

  39 

Germ. termen: knútukast (on.) zie bottenwerpen (nl.)   - 

Germ. termen: Kobe (d.) ‘vertrek, kamer’ [zie Bouwwerk: vertrek: term: 
Kobe, kofi, cofa (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: kofi (on.) zie Kobe (d.)   - 

Germ. termen: kraftaskáld (on.) zie skáld: kraftaskáld (on.)   - 

Germ. termen: kroezeboom: krüzboom (saks.), staande zuil in het Oud-
Saksiche huis, die naast de haard de dekbalk ondersteunde en waar 
volksgebruiken werden beoefend. Vergelijk de Scandinavische hogezetelzuilen 
[Bouwwerk: zuil, steun-: term: krüzboom (Germ.)]                         [kruzboom] 

  50 

Germ. termen: kustus* (germ.) ‘kiezer’ (fem.), m.n. t.a.v. de naam van de 
godin Vagdavercustis, die Siebs verklaart als *wagdō ‘beweging’ + *werō ‘de 
verhinderende’ + *kustus ‘kiezer’ (fem.), dus een godin des doods. Zie ook 
Latijnse termen: inscriptie: Vagdavercusti 
[zie Werkzaamheid: kiezen: term: kustus* (nom. ag.) (fem.) (Germ.); 
Werkzaamheid: bewegen: term: wagdō * (Germ.); Werkzaamheid: hinderen: 
term: werō * (nom. ag.) (Germ.); Ivn: Vagdavercustis (Germ.) (godin)] 

  49 

Germ. termen: Kvasir (on.), 1. drank (bloed; bessendrank, gefermenteerd door 
speeksel; offer- en godendrank); vgl. russ. kvas ‘gegiste zure drank’, no. kvase 
?, 2. personificatie van de drank, geest van de mededrank die een rol speelt in 
de mythologie; vgl. de Indische Mada 
[zie Eten en drinken: drank: bloed: term: kvasir = Kvasis dreyri (‘Kvasirs 
bloed’) (Germ.); Vegetatie: sap, bessen-; Eten en drinken: drank, 
roesopwekkende: term: kvasir (Germ.); Eten en drinken: mede: term: kvasir 
(Germ.); Eten en drinken: drank, roesopwekkende: term: kvas (Slav.); Eten en 
drinken: drank, roesopwekkende: term: kvase (Germ.); Ivn: Kvasir (Germ.) 
(demon van de dronkenschap); Ivn: Mada (Ind.) (demon van de dronkenschap); 
Eten en drinken: mede: soma: ‘mada’ (Ind.)] 

  45 

Germ. termen: Kvasir: Kvasis dreyri (on.) ‘Kvasirs bloed’, Kvasir in zijn 
gedaante van drank, nl. bloed dat door de dwergen met honing werd vermengd 
om er mede van te maken [zie Eten en drinken: drank: bloed: term: kvasir = 
Kvasis dreyri (‘Kvasirs bloed’) (Germ.); Bloed: term: dreyri (Germ.)] 

  45 

Germ. termen: kveldriða (on.) zie riða: kveldriða, myrkriða, túnriða (on.)   - 

Germ. termen: Kveldúlfr (on.) ‘avondwolf’, een  úlfheðinn, die dus hamrammr 
was, d.w.z. in staat was van gedaante te verwisselen. Hij was de vader van 
Skalla-Grímr. Beiden konden in razernij ontsteken [zie Ivn: Úlfr (1) Bjálfason: 
‘Kveldúlfr’; nl. ‘Avondwolf’ (Egs.) (Germ.) (sagenfig.); Geest: wolfdemon: 
weerwolf]                                                                                       [Kveldulfr] 
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Germ. termen: lá (on.) zie læ (on.)   - 

Germ. termen: lāc (oe.) zie lācan: lāc (oe.)   - 

Germ. termen: lācan (oe.), laikan (got.) ‘dansen, springen’, waarbij de dans 
ritueel van oorsprong is en verwijst naar een heftige beweging [zie Muziek en 
dans: dans: term: lācan, laikan (Germ.)]                                               [lacan] 
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Germ. termen: lācan: brýdlāc (oe.), híleich (ohd.), huwelijk (nl.) verwijzen 
naar de dans in verband met het ‘huwelijk’ [zie Huwelijk: term: brýdlāc 
(Germ.); Huwelijk: term: híleich (Germ.); Huwelijk: term: huwelijk (Germ.)] 
                                                                                  [lacan, brydlac, hileich] 

  43 

Germ. termen: lācan: lāc (oe.) ‘offergave’, zoals in de frase He onbleot þæt 
lāc goðe (‘hij wijdde dit offer aan god’). Er is dus een verband tussen het offer 
en de rituele dans [zie Offer: obj.: term: lāc (Germ.)]                     [lacan, lac] 

  43 

Germ. termen: lācan: leih (ohd.) ‘lied, ritme’, waaruit het verband blijkt 
tussen lied en dans [zie Taal: lied: term: leih (Germ.); Tijd: temporaliteit: 
ritme: term: leih (Germ.)]                                                                    [lacan] 

  43 

Germ. termen: lācan: leikgoði (on.), misschien een priester die de cultusdans 
uitvoert [zie Priester: term: leikgoði (Germ.) (danspriester); Priester: functie: 
danspriester]                                                                          [lacan, leikgodi] 

  43 

Germ. termen: lācan: Leikvin en Leikvang, plaatsnamen in Noorwegen die 

cultisch van oorsprong zijn, maar de verwijzing naar dans of spel is onduidelijk 

[zie Ivn: Leikvin = mod. Lekve (No.) (huisloc., tNOv Ulvik (dorp) (tNOv Bergen), 

Ulvik kommune, Hordaland); Ivn: Leikvang = mod. Lekum (No.) (huisloc., bij 

Eidsberg kirke, tZWv Mysen (tZOv Oslo), Eidsberg kommune, Østfold)]   [lacan] 
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Germ. termen: læ (lǫ́  of lá) (on.) ‘bekwaamheid’ (onzeker), de gave die 

Lóðurr bij de schepping aan de mensen geeft, evenals lito góða (i.e. litir góðir 

‘frisse gelaatskleur’) (Vsp.). Bij Snorri zijn dit uiterlijk, spraak en zintuigen, 

dus het vermogen om zich met de buitenwereld in verbinding te stellen [zie 

Karakter en gedrag: bekwaamheid: term: læ (lǫ́  of lá) (Germ.)]      [lae, lö, la] 

  48 

Germ. termen: Læráðr (on.), een verschijningsvorm van de wereldboom 

Yggdrasil. Læráðr staat op Walhalla en de geit Heiðrún (en het hert Eikþyrnir) 

eet van zijn bladeren (Grm. 25). Volgens Pipping is de etymologie < Hléráðr, 

dus de boom die beschutting (hlé) biedt door het hemeldak te dragen [zie 

Boom: wereldboom: ‘Yggdrasil’: ‘Læráðr’ (Germ.)]                            [Laeradr] 
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Germ. termen: laikan (got.)zie lācan (oe.)   - 

Germ. termen: land (on.) 1. ‘land’, 2. ‘heilig land’, indien voorafgegaan door 
een godennaam [zie Kosmografie en geografie: land: term: land (Germ.); 
Kosmografie en geografie: land, heilig: term: land (+ godennaam) (Germ.)] 

  41  42  46  47 

Germ. termen: landáss (on.) zie ansuz*: landáss (on.)   - 

Germ. termen: landdísarsteinn (on.) ‘landdissteen’, steen, gewijd aan de dísir 
als beschermgeesten van het land. Dergelijke stenen zijn gevonden in Ísafjörðr 
op IJsland [zie Steen: heilige opgerichte ~: term: landdísarsteinn (Germ.); 
Geest: beschermgeest van het land: wichten: landdísir (‘landdisen’) (pl.) 
(Germ.)]                                                                 [landdisarsteinn, landdisir] 
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Germ. termen: landdísir (on.) zie landdísarsteinn (on.)   - 

Germ. termen: landnám (on.) ‘inbezitneming van land’, m.n. dat van IJsland 
[zie Strijd en vrede: kolonisatie: term: landnám (Germ.)]                 [landnam] 

  40 

Germ. termen: laoh, loh (ohd.) 1. ‘kreupelhout’, 2. ‘woud’, 3. ‘heilig woud’. 
Vergelijk loo [zie Vegetatie: woud: term: laoh, loh (Germ.); Vegetatie: woud, 
heilig: term: laoh, loh (Germ.); Vegetatie: kreupelhout: term: laoh, loh 
(Germ.)] 

  41 

Germ. termen: laukr (on.): laukaR (oern.) ‘look’, de term komt vaak in 
runeninscripties voor en heeft een magische functie; zie runeninscriptie: lina 
laukaR [zie Vegetatie: look: term: laukr (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: laukr: laukum studdr ‘door look gesteund’, nl. m.b.t. de 

paardenpenis in de Völsi-cultus [zie Macht en kracht: magische kracht van de 
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vegetatie: look: frase: ‘laukum studdr’ (Germ.); Werkzaamheid: helpen: term: 

styðja (Germ.)] 
Germ. termen: lausnar-steinar (ijsl.) zie Brísingamen (on.)   - 

Germ. termen: leah, leag (oe.) (> leie) 1. ‘weide’, 2. ‘heilig woud’. Bijv.: 
Wodnesleie (> Wensley). Vergelijk loo [zie Kosmografie en geografie: gebied: 
veld: term: leah, leag (Germ.); Vegetatie: woud, heilig: term: leah, leag 
(Germ.); Ivn: Wodnesleie (DB 1167) = mod. Wensley (Eng.) (topogr., tZWv 
Chesterfield en tNWv Matlock, Derbyshire, Oost-Midlands)] 

  41  45  46 

Germ. termen: leih (ohd.) zie lācan: leih (ohd.)   - 

Germ. termen: leikgoði (on.) zie lācan: leikgoði (on.)   - 

Germ. termen: leikr (on.) ‘spel’, zoals in Ullinleik [zie Drama: spel: term: leikr 
(Germ.); Ivn: Ullinleik (No.) (topogr., onvindbaar; zou voorkomen in Ullensaker 
kommune (Akershus), Nes kommune (Akershus) en Hemsedal kommune 
(Buskerud))] 

  46 

Germ. termen: Leikvang (no.) zie lācan: Leikvin (no.)   - 

Germ. termen: Leikvin (no.) zie lācan: Leikvin (no.)   - 

Germ. termen: leudi (germ.) zie Loðkona (on.)   - 

Germ. termen: leudisjan* (westgerm.) ‘heersen’ [zie Heerschappij: term: 
leudisjan (vb.) (Germ.)] 

  45 

Germ. termen: levend lijk (nl.), dodengeest met aanzienlijke lichamelijkheid 
of massa, en een aardser karakter [zie Geest: ziel: dodengeest: levend lijk 
(Germ.)] 

  39 

Germ. termen: li zie hlíð: li   - 

Germ. termen: liƀa (germ.) ‘leven’ [zie Dood en leven: leven: term: liƀa 

(Germ.)]                                                                                          [liba, liva] 

  48 

Germ. termen: Liebestod (d.), het verrichten van de liefde in of na de dood 
[zie Mythologie: motief: rituele liefde-dood (Liebestod, love death); Strijd en 
vrede: antagonisme: seksueel ~ (liefde-dood, Liebestod, love death)] 

  37 

Germ. termen: líf (on.) ‘leven’, 1. zoals Odin dat gaf aan de mensen bij de 
schepping, 2. de naam van de man die met zijn vrouw Lífþrasir (‘die zich door 
levenskracht staande houdt’) de fimbulvetr overleefde door zich te verbergen 
in Hoddmímis holt (de wereldboom Yggdrasil) en door zich te voeden met 
ochtenddauw. Zij zijn de stamouders van het mensengeslacht in de nieuwe 
wereld. Vergelijk de meisjes Hlíf en Hlífþrasa (< Hlífþursa, Bugge) in Fj. 
[zie Dood en leven: leven: term: líf (Germ.); Ivn: Líf (Germ.) (myth. fig.); Ivn: 
Lífþrasir (Germ.) (myth. fig.); Ivn: Hlíf (Germ.) (myth. fig.); Ivn: Hlífþrasa 
(Germ.) (myth. fig.); Dood en leven: leven, over-: term: lífþrasir (nom. ag.) 
(Germ.)]                                                           [lif, Lifthrasir, Hlif, Hlifthrasa] 

  50 

Germ. termen: lífsteinn (on.) zie steinn: lífsteinn (on.)  

Germ. termen: Lífþrasir (on.) zie Líf (on.)   - 

Germ. termen: liggja á gólfi (on.) ‘in het kraambed liggen’, eig. ‘op de grond 
(de naakte aarde) liggen’, waar de geboorte plaatsvindt [zie Werkzaamheid: 
liggen: term: liggja á gólfi (‘in het kraambed liggen’) (Germ.)]   [liggja a golfi] 

  39 

Germ. termen: líkn (on.) ‘genade’, een typisch Christelijke term. Het adj. 
líknsamastr ‘zeer genadig’ is door Snorri gebruikt als kenmerk voor Baldr; hij 
merkte dus reeds de overeenkomst tussen Baldr en Christus op [zie Karakter en 
gedrag: welgezindheid: term: líkn (subst.), líknsamr (adj.) (Germ.)]         [likn] 

  48 

Germ. termen: líknsamr (on.) zie líkn (on.)   - 

Germ. termen: lín (on.) 1. ‘vlas’, 2. ‘linnen(goed)’ (zoals een hoofddoek); zie 
ook runeninscriptie: lina laukaR [zie Vegetatie: vlas: term: lín (Germ.); 
Voorwerp: linnengoed: term: lin (Germ.)]                                                  [lin] 

  40  47 
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Germ. termen: lín: líni gæddr ‘door vlas gesterkt’, nl. m.b.t. de paardenpenis 

in de Völsi-cultus [zie Macht en kracht: magische kracht van de vegetatie: vlas: 

frase: ‘líni gœddr’ (Germ.); Macht en kracht: aspect: versterking: term: gæða 

(gæddr) (vb.)(Germ.)]                                                             [lin, lini gaeddr] 

  40 

Germ. termen: lín: líns Lofn (on.) ‘Lofn van het linnen (= hoofddoek)’, een 
kenning voor vrouw. Lofn is een Asin, een bemiddelaarsgodin, die Snorri noemt 
in zijn lijst van 16 Asinnen [zie Ivn: Lofn (Germ.) (godin); Ivn: Lofn: term: líns 
Lofn (‘Lofn van het linnen (= hoofddoek)’) (kenning voor vrouw) (Germ.) 
(vrouw alg.); Geslacht en rijpheid: vrouw: term: ‘líns Lofn’ (kenning) (Germ.); 
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Líns Lofn’ (Germ.)]                [lin, lins Lofn] 

  49 

Germ. termen: liozo, hliozari (ohd.); hlýtta, hlýtja, hlýtare (oe.); tánhlýta, 
tánhlýtere (oe.), termen voor ‘lotenwerper’ bij het lotsorakel [zie Lot: 
lotsbepaler: lotenwerper: term: liozo, hliozari; hlýtta, hlýtja, hlýtare; 
tánhlýta, tánhlýtere (Germ.)]      [hlytta, hlytja, hlytare, tanhlyta, tanhlytere] 

  43 

Germ. termen: Litr (on.) 1. ‘het kleine wezen’ (~ on. lítill), een dwerg die 
voorkomt in de Baldr-mythe en in het vuur wordt geschopt door Thor, 2. 
‘kleur’, zoals de litir góðir ‘frisse gelaatskleur’, die Lóðurr bij de schepping 
aan de mensen geeft [zie Ivn: Litr (Germ.) (dwerg); Getal: maat: kleinheid: 
term: litr (‘kleine’) (adj.) (dwergennaam) (Germ.); Kleur: term: litr (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: liudan (got.) ‘groeien’, dat Sahlgren verbindt met Lóðurr < 
*Loþverr als god van de wasdom [zie Dood en leven: groei: term: liudan (vb.) 
(Germ.)] 

  48 

Germ. termen: ljóð (on.) 1. ‘lied’, 2. ‘toverlied’  [zie Taal: zang: term: ljóð 

(Germ.); Taal: lied, tover-: term: ljóð, (fimbul-) (Germ.)]                       [ljod] 

  40 

Germ. termen: ljóðaháttr (on.) ‘liedmetrum’, versvorm, verwant aan de 

galdralag, maar met compactere strofenindeling; nadruk op gezongen 

voordracht; bedoeld voor allerlei typen poëzie [zie Taal: versvorm: term: 

ljóðaháttr (Germ.)]                                                                       [ljodahattr] 

  40 

Germ. termen: ljóðatal (on.) ‘liederenopsomming’, opsomming van de 
toepassingen van liederen, m.n. in Hávamál [zie Taal: stijlfiguur: enumeratie: 
term: ljóðatal (Germ.)]                                                                     [ljodatal] 

  40 

Germ. termen: lǫ́  (on.) zie læ (on.)   - 

Germ. termen: locke (lock) (zw. dial.) zie Loki (on.)   - 

Germ. termen: Loðkona (on.), een Germaanse godin die alleen bekend is uit 
Zweedse theofore plaatsnamen, zoals Luggudehärad, Luggavi, Ludgo en 
Locknevi (< Loðkonavi). Etym. en betekenis: 1. < liuð- (~ got. liudan ‘groeien’, 
zie aldaar) + guða (‘godin’), dus een godin van de wasdom met een vi 
(‘heiligdom’) (Sahlgren), 2. < germ. leudh- (of leudi) ‘volk’ met heiligdom, dus 
een godin van het (boeren)volk; vgl. umbr. Vofionus en rom. Quirinus. Loðkona 
had mogelijk als mannelijke tegenhanger Loðverr (later Lóðurr) 
[zie Ivn: Loðkona (Germ.) (godin); God: ‘Volksvrouwe’ (Loðkona) (De Vries) 
(Germ.); God: ‘Wasdomgodin’ (Loðkona) (Sahlgren) (Germ.); Mens: volk: term: 
leudi* (leudh-) (Germ.)]                                                                    [Lodkona] 

  49 

Germ. termen: Lóðurr (on.), Germaanse god. Etym. en betekenis: misschien < 
Loðverr, als mannelijke tegenhanger van Loðkona (zie aldaar), dus ‘Volksman’, 
i.e. god van het (boeren)volk. In ieder geval is hij de god die de mensen als 
scheppingsgave communicatie- en waarnemingsvermogen heeft gegeven. Hij 
lijkt niet op Loki, maar meer op Mímir (De Vries) [zie Ivn: Lóðurr (Germ.) 
(god)]                                                                                                 [Lodurr] 

  48  49 

Germ. termen: lof (on.) ‘verlof’, reden waarom volgens Snorri de godin Lofn 
een genadige godin is [zie Wet en orde: recht: toestemming: term: lof 
(Germ.); Ivn: Lofn (Germ.) (godin)] 

  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
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/25.%20Index%20(2)%20van%20Griekse%20-%20Overige%20niet-IE%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30.%20Index%20(3)%20van%20Sanskritische%20termen%20A%20-%20N.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30a.%20Index%20(4)%20van%20Sanskritische%20termen%20O%20-%20Y.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                                   ga naar > Index (2) van Griekse - Overige niet-IE termen                           
                                                                        > Index (3) van Sanskritische termen A - N 
                                                                        > Index (4) van Sanskritische termen O - Y 
 
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 

 

Germ. termen: Loga dís (on.), een bijnaam of kenning van Skjálf Frostadóttir, 
de vrouw van koning Agni Dagsson, die hem laat ophangen. De term kan twee 
betekenissen hebben: 1. ‘zuster of verwant van Logi’, dus een eenvoudige 
bijnaam of verduidelijking; 2. ‘huwelijksgeest’, de dís van de *log (pl.), een 
kenning waarmee Skjálf gelijkgesteld wordt aan de vruchtbaarheidsgodin 
Freyja en de goddelijke moeder van het koningshuis, aan wie de koning wordt 
geofferd, d.w.z. als concept van het sacrale koningschap dat aan dit verhaal 
heeft bijgedragen. (Vergelijk Olof Sundqvist, ‘An arena for higher powers’, 
2016) [Ivn: Skjálf Frostadóttir: ‘Loga dís’;  nl. 1. ‘vr. verwant of zuster van 
Logi’, of 2. ‘huwelijksgeest’ (kenning) (Germ.) (koningin); Geest: 
vruchtbaarheidsgeest, vrouwelijke: dís, Loga (‘huwelijksgeest’) (kenning voor 
Skjálf Frostadóttir, geïdentificeerd als de huwelijksgodin (Freyja)) (Germ.); 
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Loga dís’ (Germ.)]                        [Loga dis] 

  43 

Germ. termen: lögberg (on.) ‘wetsberg’, term voor een dingberg tevens 
plaatsnaam van het centrum van þingvellir waar het Alding op IJsland werd 
gehouden. Van hieraf sprak de wetspreker de vergadering toe [zie Aardhoogte: 
berg, ding-: term: lögberg (‘wetsberg’) (Germ.); Ivn: Lögberg (IJsl.) (niet 
gelocaliseerde berg en oorspr. locatie van het Alding, bij þingvellir tNv het 

þingvallavatn tNOv Reykjavík, Suðurland)]                             [lǫgberg, 

logberg] 

  41 

Germ. termen: logeþor (oe.) ‘arglistig’, typering van de god Loki, vgl. Germ. 

termen: logaþore [zie Karakter en gedrag: sluwheid: term: logeþor (adj.) 

(Germ.)]                                                                                          [logethor] 

  40 

Germ. termen: logi (on.) ‘vuur, vlam’, een mythische figuur, de personificatie 
van het vuur, met wie Loki zich meet in een eetwedstrijd tijdens het avontuur 
in Útgarðr; zie ook Loki (on.) [zie Ivn: Logi (Germ.) (reus en personificatie van 
het vuur); Vuur: term: logi (1. geperson. myth. fig., 2. = > Loki ?) (Germ.)] 

  46 

Germ. termen: lögr (on.) 1. ‘zee’, 2. ‘vloeistof, water’, 3. offerdrank van de 
reuzen (vgl. mjöðr, sumbl en veig), 4. het runenteken ‘l’ [zie Wateren: 
oceaan: term: lögr (Germ.); Water: term: lögr (Germ.); Aardmaterie: 
vloeistof: term: lögr (Germ.); Eten en drinken: mede: term: lögr (Germ.); 
Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘lögr’ (Olsen/Krause: ‘laukr’) 

(Germ.)]                                                                                         [lǫgr, logr] 

  40  42  47 

Germ. termen: lögr: Hnitbjarga lögr (on.) ‘zee van de Klaprotsen’, kenning 
voor de dichtermede, die Odin uit de berg heeft geroofd na hierin een gat te 
hebben geboord. De ‘zee’ is het levenswater, waarvan men dacht dat het uit 
een berg kwam [zie Eten en drinken: mede: mede, dichter-: term: ‘Hnitbjarga 
lögr’ (‘zee van de Klaprotsen’) (kenning) (Germ.); Wateren: oceaan: term: 
lögr, Hnitbjarga (‘zee van de Klaprotsen’) (kenning voor dichtermede) 
(Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Hnitbjarga lögr’ (Germ.); 
Aardhoogte: berg, wereld-: ‘Hnitbjörg’ = ‘Klaprotsen’, berg van Suttungr 

(Germ.)]       [lǫgr, logr, Hnitbjarga lǫgr, Hnitbjarga logr, Hnitbjǫrg, Hnitbjorg] 

  45 

Germ. termen: lögrétta (on.) ‘gerechtsplaats, hof’ binnen de vébönd op het 
ding [zie Kosmografie en geografie: plaats, gerechts-: term: lögrétta (Germ.)] 

                                                                                          [lǫgrétta, logretta] 

  41 

Germ. termen: lögsögumaðr (on.) ‘wetspreker’, een rechterlijke functie, 
uitgeoefend vanaf de lögberg; vgl. ēsago [zie Beroep en functie: jur.: 

wetspreker: term: lögsögumaðr (Germ.)]               [lǫgsǫgumaðr, logsogumadr] 

  42 

Germ. termen: lokabrenna (faer.) zie Loki: lokabrenna (faer.)   - 

Germ. termen: Lokes græs (de.) zie Loki: Lokes græs (de.)   - 

Germ. termen: Lokes havre (de.) zie Loki: Lokes havre (de.)   - 
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Germ. termen: Loki (on.), Germaanse god die alleen in de mythologie 
voorkomt en wiens functie en etymologie onduidelijk zijn. Etym.: 1. ~ logi 
‘vuur’, 2. ~ germ. lūkan ‘sluiten’ (Loki als veroorzaker van de 
wereldondergang). Hij wordt vooral beschouwd als trickster, een 
cultuurbrenger en bedrieger zoals Prometheus. Volgens Dumézil lijkt hij op de 
Ossetische demon Syrdon en vertegenwoordigt hij impulsiviteit met vaak fatale 
gevolgen [zie Ivn: Loki (Germ.) (god-geest); Vuur: term: logi (1. geperson. 
myth. fig., 2. = Loki ?) (Germ.); Werkzaamheid: sluiten: term: lūkan (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: Loki: locke (lock) (zw. dial.) ‘spin’. In de volkstraditie wordt 
Loki soms in verband gebrcht met dieren of planten [zie Dier: spin: term: locke 
of lock (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: Loki: lokabrenna (faer.) ‘Loki’s brand’, een naam voor de ster 
Sirius. Loki wordt in de volkstraditie vaak in verband gebracht met vuur [zie 
Hemellichaam: ster: ‘Sirius’: ‘Lokabrenna’ (Germ.); Vuur: term: brenna, Loka- 
(‘Loki’s brand’) (Sirius) (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: Loki: Lokes græs (de.) ‘Agrostis spica-venti’, grote windhalm, 
een grassoort. In de volkstraditie wordt Loki soms in verband gebrcht met 
dieren of planten [zie Vegetatie: gras: ‘grote windhalm’ (Agrostis spica-venti): 
‘Lokes græs’ (Germ.)]                                                                  [Lokes graes] 
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Germ. termen: Loki: Lokes havre (de.) ‘Adiantum capillus veneris’, echt 
Venushaar, een varensoort. In de volkstraditie wordt Loki soms in verband 
gebrcht met dieren of planten [zie Vegetatie: echt Venushaar: term: ‘Lokes 
havre’ (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: loo (nl.), 1. oorspr. betekenis: ’open plek in het bos waar een 
cultus wordt verricht’, 2. later: o.a. ‘heilig woud’. Hier werd vergaderd en de 
heilige maaltijd genuttigd; ook werden hier de orakelpaarden gehouden. 
Vergelijk: laoh, loh, leah, leag, Lysing, lucus (L/R), [zie Kosmografie en 
geografie: gebied: open ruimte in een bos: term: loo (oorspr.) (Germ.); 
Vegetatie: woud, heilig: term: loo (Germ.)] 
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Germ. termen: lúðr (on.). Betekenis m.b.t. de mythe van Bergelmir: 1. 
‘houten voorwerp’, een bak zoals een meeltrog, die dus kon drijven in een 
zondvloed (ouder onderzoek en Snorri), 2. ‘wieg’, waarin Bergelmir gelegd 
werd (De Vries en Vm.); de Germanen kenden geen zondvloed als 
wereldondergang, wel een grote winter [zie Vat: bak: term: lúðr (ouder 
onderzoek) (Germ.); Vat: bak: meeltrog: term: lúðr (ouder onderzoek) 
(Germ.); Voorwerp: bed: term: lúðr (‘wieg’) (De Vries) (Germ.)]              [ludr] 
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Germ. termen: lūkan (germ.) zie Loki (on.)   - 

Germ. termen: lundr en viðr (on.) ‘heilig woud’, indien verbonden met een 
openbare godencultus [zie Vegetatie: woud, heilig: term: lundr (Germ.); 
Vegetatie: woud, heilig: term: viðr (Germ.)]                                            [vidr] 

  41  46  47 

Germ. termen: Lussefärden (zw.) zie Wilde Jacht (nl.)   - 

Germ. termen: Lyfjaberg (on.) zie Menglöð (on.)   - 

Germ. termen: lysing (zw.) 1. ‘open plek’, 2. later: ‘dingplaats’, 3. nu naam 
van een district [zie Ivn: Lysing (Zw.) (vrm. härad tOv het Vättern-meer tussen 
Ödeshög, Mjölby en Tranås, Östergötland); Kosmografie en geografie: gebied: 
open ruimte in een bos: term: lysing (oorspr.) (Germ.); Kosmografie en 
geografie: plaats, vergader-: term: lysing (Germ.)] 
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Germ. termen: Lýtir (on.) ‘de kleine, duimeling’, een Germaanse god met een 
fallisch karakter (F.R. Schröder), die voorkomt in de Hauksþáttr hábrókar 
(Flat.) [zie Ivn: Lýtir (Germ.) (god); Getal: maat: kleinheid: term: lýtir 
(‘kleine’) (adj.) (godennaam) (Germ.)]                                                   [Lytir] 
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Germ. termen: maan, maand (nl.) < IE wortel *mē ‘meten’: 1. maan: germ. 
*mēna (got. mēna, on. máni, oe. ofr. mōna, os. ohd. māno), gr. μηνη, av. 
mēh-, lit. mėnuo, 2. maand: got. mēnōþs, on. mánaðr, oe. mōnað, ofr. 
mōnad, ohd. mānōd. IE mēnōt ‘maand’ bij ILUT (ws. lrc.la.utexas.edu) 
[zie Maan: term: mēna * (en og. varianten) (Germ.); Maan: term: μηνη (Gr.); 
Maan: term: mēh- (Ir.); Maan: term: mėnuo (Lit.); Tijd: maand: term: mēnōþs 
(en og. varianten) (Germ.); Werkzaamheid: methode: meten: term: mē * (IE)] 
           [me, mena, mani, mona, mano, mene, meh, menuo, menoths, manadr, 
monad, manod] 
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Germ. termen: maan: máni (on.) ‘maan’, tevens de naam voor de maangod, 
de broer van de zonnegodin, Sól. Hij is de zoon van Mundilferi ‘die zich 
periodiek rondbeweegt’, ook een maangod. Hieruit blijkt dat de maan het 
belangrijkste hemellichaam is bij de Germanen, die rekenden in maanjaren en 
nachten. Zie ook sól en Glenr [zie Ivn: Máni (Germ.) (god/personificatie); 
Maan: term: máni (Germ.); God: ‘Maan’ (Máni) (Germ.); Ivn: Mundilfari 
(Germ.) (god); Kringloop: tijd: periode: term: mundilferi (‘zich periodiek 
rondbewegend’) (nom. ag.) (godennaam) (Germ.); God: ‘Ronddraaier’ 
(Mundilferi) (Germ.)]                                                                             [Mani] 
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Germ. termen: maan: urðarmáni (on.), halve maan als slecht voorteken [zie 
Lot: voorteken, slecht: halve maan: term: urðarmáni (Germ.); Maan: 
maanfase: halve ~: term: máni, urðar- (‘noodlotsmaan’) (halve maan als slecht 
voorteken) (Germ.)]                                                                      [urdarmani] 

  40 

Germ. termen: macht (westgerm.), drukt, evenals on. máttr, mana uit [zie 
Macht en kracht: magische kracht: term: macht (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: Mader, Die drei (d.) ‘de drie maaiers’, naam voor het 
sterrenbeeld Orion in de Duitse volksoverlevering [zie Hemellichaam: 
sterrenbeeld: ‘Jager’: deel: gordel van de jager: ‘Die drei Mader’ (Germ.); 
Beroep en functie: maaier: term: Mader, Die drei (‘de drie maaiers’) (naam 
voor sterrenbeeld Boogschutter) (Germ.)] 
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Germ. termen: mæðel-hyrst (oe.) zie maþla*: mæðel-hyrst (oe.)   - 

Germ. termen: Mælifell (on.):  Hann kom at deyja í Mælifell (Ldn.), een berg 
op IJsland die men uitgekozen had om er te sterven [zie Mælifell (IJsl.) (berg); 
Aardhoogte: berg, doden-: voorouderhal (IJsland) (Germ.)]               [Maelifell] 

  39 

Germ. termen: magan (ohd.) ‘kunnen’. Sommigen leggen verband met 
Hercules Magusanus en Thors megin en zijn zoon Magni [zie Macht en kracht: 
kracht: term: magan (vb.), megin (subst.) (Germ.)] 

  46 

Germ. termen: magna 1. ‘macht toevoegen’, 2. later: ‘betoveren’ [zie Macht 
en kracht: aspect: versterking: term: magna (vb.) (Germ.); Magie en mantiek: 
magie: term: magna (vb.) (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: mahal-statt (ohd.) zie  maþla (germ.)   - 

Germ. termen: Mahrennest (d.), ‘maretak, heksenbezem’; vgl. Germ. termen: 
alp (du.) of mare (nl.) [zie Vegetatie: maretak: term: ‘heksenbezem’ (Germ.); 
Vegetatie: maretak: term: ‘Mahrennest’ (Germ.); Kosmografie en geografie: 
plaats, dierenverblijf-: term: nest, Mahren- (‘marennest’) (naam voor 
maretak) (Germ.); Voorwerp: bezem: term: bezem, heksen- (naam voor 
maretak) (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: Mahrlocke (d.), vervilte haarlokken van een paard, veroorzaakt 
door een heks; vgl. Germ. termen: alp (du.) of mare (nl.) [zie Lichaam: haar, 
verward: term: Mahrlocke (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: Mahusenham (wgerm.), volgens De Vries hetzelfde als 
Fregrimahusenham of Fregimahusonham = Vreeswijk (vlgs het Utrechts 
register) en dus niet Muyswinkel, zoals E. Norden meent. Bovendien gaat de 
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naam Vreeswijk terug op Fresionouuic [zie Ivn: Mahusenham = Mahusenhem = 
Mehusenheim vgl. Fregrimahusenham (Ne.) (onbekende ME locatie, 
vermoedelijk in de Betuwe); Ivn: Fregrimahusenham of Fregimahusonham 
(Ne.) (onbekende ME locatie, vermoedelijk in de Betuwe); Ivn: Nieuwegein: 
Fresionouuic (918) = Vresewik (1217) = Vrieswijc (1290) = mod. Vreeswijk (Ne.) 
(wijk) (topogr., tZv Utrecht (stad), Utrecht)] 

Germ. termen: maigreve en maigrevinde (zw.), hoofdpersonen uit het 
Zweedse meispel van de strijd tussen zomer en winter [zie Huwelijk: 
meibruidspaar: term: maigreve en maigrevinde (Germ.); Rite: volksgebruik: 
lentefeestgebruik: meibruidspaargebruik; Heerser: graaf: meigraaf (-grafin; 
maigreve, -grevinne) (namen voor het rituele meibruidspaar) (Germ.)] 

  43 

Germ. termen: māk (ohd.) ‘verwant, maag’. Deze term komt o.a. voor in het 

gedicht ‘Muspilli’, waarin samen met de ondergang van de wereld ook het 

oude (Germaanse) sibbeverband ten onder gaat: vs. 55-62: verit denne 

stūatago in lant, / verit mit diu vuiru / viriho uuīsōn: / dār ni mac denne māk 

andremo / helfan vora demo muspilli ‘Dan komt de dag van de straf in het 

land, en komt met vuur de mensen bezoeken; dan kan geen verwant de andere 

helpen wegens de Muspilli.’ Zie ook muspilli [zie Familierelaties: verwant: 

term: māk (Germ.)]                                                                                [mak] 
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Germ. termen: mál (on.) zie maþla*: mál (on.)   - 

Germ. termen: malberg (frank.) zie maþla*: malberg (frank.)   - 

Germ. termen: máli (on.) ‘vertrouweling’, zoals Hœnir de vertrouweling van 
Odin is. Vgl. vinr [zie Beroep en functie: vriend: term: máli (Germ.)]      [mali] 
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Germ. termen: malwjan (got.) zie Mjöllnir (on.)   - 

Germ. termen: mánaðr (on.) zie maan, maand (nl.)   - 

Germ. termen: máni (on.) zie maan, maand (nl.)   - 

Germ. termen: manna (got.) ‘man, mens’; verg. skt. Manu < man ‘denken’ < IE 
wortel *men- ‘denken’ [zie Psychologie: gedachte: term: men-* (IE); 
Psychologie: gedachte: term: man (vb.) (Ind.); Geslacht en rijpheid: man: 
term: manna (Germ.); Mens: term: manna (Germ.); Ivn: Manu (1) (Ind.) (naam 
van bep. goddelijke scheppers of voorvaders)] 

  12 

Germ. termen: mannafylgja (on.) zie fylgja (on.)   - 

Germ. termen: mannahugr (on.) zie fylgja (on.)   - 

Germ. termen: mannenbond (nl.), cultische gemeenschap van mannen, waarin 
de jongeling bij zijn volwassenwording d.m.v. een mannenwijding, een 
initiatierite, opgenomen wordt. Kenmerkend voor de mannenbond is de 
dodenverering [zie Sociologie: gemeenschap, religieuze: mannenbond, 
Germaanse (Germ.)] 

  43 

Germ. termen: mannenvergelijking (nl.), Männervergleich (d.), mannjafnaðr 
(on.), competitie tussen mannen in het afleggen van eden en een tweekamp 
met woorden (kappmæli) tijdens feesten, waarbij bepaalde mannen, zoals 
koningen, vergeleken worden [zie Strijd en vrede: strijd, woorden-: term: 
kappmæli: mannjafnaðr (mannenvergelijking,  Männervergleich) (Germ.)] 
                                                                                                 [mannjafnadr] 
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Germ. termen: Männervergleich (d.) zie mannenvergelijking (nl.)   - 

Germ. termen: Mannheimar (on.) (pl.) ‘de wereld der mensen’ (= Zweden vlgs 
Ynglinga saga), de plaats waar Odin en Skaði gingen wonen. Mannheimar staat 
in tegenstelling tot Goðheimar ‘de wereld der goden’ (= Svíþjóð in Mikla 
‘Groot-Zweden’, Zweeds Rusland, vlgs Ynglinga saga) [zie Kosmografie en 
geografie: universum: wereld (rijk) der mensen: term: heimar, mann- 
(‘mensenwereld’) (naam voor Zweden) (Germ.); Ivn: Zweden: ‘Mannheimar’ 
(‘wereld der mensen’) (SnE) (Germ.)] 
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Germ. termen: mannjafnaðr (on.) zie mannenvergelijking (nl.)   - 

Germ. termen: Mannus (lat.-germ.) ‘mens, man’, in de Germaanse mythologie 
de zoon van Tuisto (zie Tuistonem) en de stamvader van de mensheid, i.c. de 
Germanen. Zijn drie zonen gaven de Ingvaeonen, de Herminonen en de 
Istaevonen hun naam. Analyse: ~ skt. Manu, de zoon van Vivasvant, en phryg. 
Μανης, met wie waarschijnlijk Manis wordt bedoeld, de eerste Phrygische 
koning na een grote vloed die het land had overspoeld [zie Ivn: Mannus 
(Germ.-L/R) (eerste mens); Ivn: Manu (1) (Ind.) (naam van bep. goddelijke 
scheppers of voorvaders); Ivn: Manis (Phryg.) (koning); Mythe: Mannus (Germ.)] 

  43  50 

Germ. termen: māno (os. ohd.) zie maan, maand (nl.)   - 

Germ. termen: mānōd (ohd.) zie maan, maand (nl.)   - 

Germ. termen: már (on.) zie Yggjar már (on.)   - 

Germ. termen: Mardöll (on.) misschien ‘Zeeboom’ of ‘Zeekruid’, een bijnaam 
van Freyja. De naam is vergelijkbaar met Heimdallr ‘wereldboom’ en houdt 
misschien verband met de glanzende Brísingamen. Mardallar grátr en 
Mardallar tár (‘Mardölls traan’) zijn kenningen voor ‘goud’. Zie ook got. dulþ 
‘groei’ 
[zie Ivn: Freyja: ‘Mardöll’ (Germ.) (godin); God: ‘Zeekruid’ (Mardöll) (Germ.); 
Aardmaterie: goud: term: ‘Mardallar grátr’ (kenning) (Germ.); Aardmaterie: 
goud: term: ‘Mardallar tár’ (kenning) (Germ.); Lichaam: lichaamssap: traan: 
term: grátr, Mardallar (‘Mardölls traan’) (kenning voor goud) (Germ.); 
Lichaam: lichaamssap: traan: term: tár, Mardallar (‘Mardölls traan’) (kenning 
voor goud) (Germ.); Vegetatie: plant: scheut: term: döll, mar- (‘zeekruid’) 

(naam voor Freyja) (De Vries) (Germ.)]                                 [Mardǫll, Mardoll] 

  49 

Germ. termen: mare (nl.) zie alp (du.)   - 

Germ. termen: marmennill (on.), een zeegeest, mannelijk of vrouwelijk, 
verwant aan de meermin, wier verschijning op storm duidt en die kan 
voorspellen en genezen. Vergelijk on. margýgr, no. marmæle, nijsl. 
marbendill, no. havfrue [zie Geest: watergeest: marmennill (en alle var. plus 
havfrue) (Germ.)]                                                            [margygr, marmaele] 

  39 

Germ. termen: Marstich (d.) zie pijlschot (nl.)   - 

Germ. termen: martwr (got.): 1. þize ana Gutþiudai managaize martyre jah 
Friþareikeis (got.) ‘van de vele martelaren onder het Gotische volk en van 
Frederik’, vermelding bij de datum 23 oktober in de Gotische kalender m.b.t. 
de verbranding van 26 West-Gotische Christenen in een kerk als gevolg van de 
Christenvervolgingen onder koning Athanarik; 2. gaminþi martyre þize bi 
Werekan papan jah Batwin bilaif, aikklesjons fullaizos ana Gutþiudai 
gabrannidai (got.) ‘De herinnering blijft aan de martelaren, aan de 
ouderlingen Werekan en Batwin, van de volle kerk die in brand gestoken werd 
in het land der Goten.’, idem bij 29 oktober [zie Beroep en functie: martelaar: 
term: martwr (Germ.); Tijd: kalender, Gotische (Chr.)] 

  51 

Germ. termen: maþla * (germ.) ‘1. vergadering, 2. rede, 3. rechtszaak, 4. 
verdrag’ > got. maþl ‘vergaderplaats’, on. mál ‘rechtzaak, rede, stem’, oe. 
mæþel ‘vergadering, rede’, os., ohd. mahal ‘gerechtsplaats, verdrag’ en 
mahal-statt ‘gerechtsplaats’, een afgegrensd (kimarchōt) heilig gebied. 
Vergelijk: Latijnse termen: inscriptie: Mahlinehae [zie Kosmografie en 
geografie: plaats, gerechts-: term: mahal(-statt) (Germ.)]                  [mathla] 

  42  49 

Germ. termen: maþla*: mæðel-hyrst (oe.) ‘spreekheuvel’, term voor de 
dingberg bij de Angelsaksen; nu de plaatsnaam Madehurst. Zie ook germ. 
*maþla ‘rede, vergadering enz.’ [zie Aardhoogte: berg, ding-: term: mæðel-
hyrst (‘spreekheuvel’) (Germ.); Ivn: Madehurst (Eng.) (topogr., tNOv 
Chichester, West Sussex, ZO-Engeland)]    [mathla, maedel-hyrst, maedelhyrst] 

  41 
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Germ. termen: maþla*: mál (on.) 1. ‘spraak’, een van de scheppingsgaven van 
de god Vé aan de mens in de SnE, 2. ‘ingeritst of ingelegd teken in wapen’. Zie 
ook germ. *maþla ‘rede, vergadering enz.’ [zie Taal: spraak: term: mál 
(Germ.); Symboliek: teken: figuursymbool: term: mál (Germ.)]    [mathla, mal] 

  40  48  50 

Germ. termen: maþla*: malberg (frank.) ‘spreekberg’, term voor de dingberg 
bij de Franken. Zie ook germ. *maþla ‘rede, vergadering enz.’ [zie 
Aardhoogte: berg, ding-: term: malberg (‘spreekberg’) (Germ.)]          [mathla] 

  41 

Germ. termen: máttigr (on.) zie máttr (on.)   - 

Germ. termen: máttkar (on.) zie máttr: máttigr (on.)   - 

Germ. termen: máttr (on.), identiek met mana [zie Macht en kracht: magische 
kracht: term: máttr (Germ.)]                                                               [mattr] 

  40 

Germ. termen: máttr: makten i säden, makten i brödet (zw.), de natuurlijke 
macht in het zaad en het brood [zie Macht en kracht: magische kracht: term: 
máttr: frase: ‘makten i säden, makten i brödet’ (Germ.)]  
                                                        [mattr, makten i saden, makten i brodet] 

  40 

Germ. termen: máttr: máttigr (on.) (adj.) ‘machtig’, een vorm van mana. In 

poëtische taal verandert na contractie de g in een k, zoals in máttkar (fem. 

pl.) (C&V), een karakterisering van de reuzenmeisjes in de Grottasöngr         

[zie Macht en kracht: magische kracht: term: máttr: máttigr en mǫ́ttulegr 

(adj.) (i.c. máttkar resp. mǫ́ttugr) (Germ.)]              [mattr, mattigr, mattkar] 

  40 

Germ. termen: máttr: mǫ́ttulegr (on.) (adj.) ‘machtig’, een vorm van mana. 

Een nevenvorm van mǫ́ttulegr is mǫ́ttugr (A. Noreen), zoals in de kwalificatie 

van de wereldslang in Vsp. 60 [zie Macht en kracht: magische kracht: term: 

máttr: máttigr en mǫ́ttulegr (adj.) (i.c. máttkar resp. mǫ́ttugr) (Germ.)] 

                                            [mattr, möttulegr, möttugr, mottulegr, mottugr] 

  40 

Germ. termen: máttr: trúa á mátt sinn ok megin (on.) ‘vertrouwen op eigen 
kracht en macht’, uitdrukking van een primitief machtsgevoel (geen atheïsme) 
[zie Macht en kracht: kracht, ~ berustend op eigen: term: mátt ok megin 
(‘(eigen) kracht en macht’) (Germ.)]            [mattr, trua a matt sinn ok megin] 

  40 

Germ. termen: me (zw. dial.) zie Mithotyn (on.)   - 

Germ. termen: medhu* (germ.), germ. vorm van de oudste gemeenschappelijk 
IE benaming voor de offer- of godendrank. Betekenis: 1. oorspr. 
’honing(drank)’, 2. later aanduiding voor een andere offerdrank, zoals bier of 
wijn. Varianten: mede (nl.), madhu (skt.), μεθυ (gr.) [zie Eten en drinken: 
honing (honingdrank); Eten en drinken: mede (onsterfelijkheidsdrank, 
ambrozijn, nectar, godendrank, offerdrank, heilvocht); Eten en drinken: 
mede: term: medhu* (Germ.)] 

  42 

Germ. termen: medhu*: medu (oe.) ‘mede’, vgl. germ. *medhu, skt. madhu, 
gr. methu [zie Eten en drinken: mede: term: medu (Germ.)] 

  12 

Germ. termen: medhu*: mjöðr (on.) ‘mede’, de offerdrank in de onderwereld; 

vgl. lögr, sumbl en veig. Volgens Dumézil is de etym. van Mithotyn < mjöðr-

Óðinn ‘mede-Odin’, een Kvasir-type [zie Eten en drinken: mede: mede, 

dichter-: term: mjöðr (Germ.)]                                                 [mjǫðr, mjodr] 

  41  42  45 

Germ. termen: Mediotautehae zie Kelt. termen: Mediotautehae   - 

Germ. termen: medu (oe.) zie medhu*: medu (oe.)   - 

Germ. termen: meermin (nl.), een zeegeest, half vrouwelijk, half vis, wier 
verschijning op storm duidt en die kan voorspellen en genezen. Vergelijk d. 
Meerweib, Meerfrau, Meerminne en de mannelijke Meerman [zie Geest: 
watergeest: meermin (en alle var. plus meerman) (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: megin (on.), identiek met mana [zie Macht en kracht: magische 
kracht: term: megin (Germ.)] 

  40 
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Germ. termen: megin: ásmegin (on.) ‘Asenkracht’, de bijzondere macht der 
goden, een vorm van mana [zie Macht en kracht: magische kracht: term: 
megin, ás- (‘Asenkracht’) (Germ.)]                                                    [asmegin] 

  40  46 

Germ. termen: megin: jarðar megin (on.) ‘kracht der aarde’, de helende 
kracht der aarde, een vorm van mana [zie Macht en kracht: magische kracht: 
term: megin, jarðar (‘kracht der aarde’) (Germ.)]                      [jardar megin] 

  40 

Germ. termen: megin: mátt ok megin (on.) zie mátt (on.)   - 

Germ. termen: megingjörð (on.) ‘krachtgordel’ van Thor [zie Kleding: gordel, 

kracht-: term: megingjörð (van Thor) (Germ.)]          [megingjǫrð, megingjord] 

  40 

Germ. termen: megir Heimdallar (on.) zie mögr: megir Heimdallar (on.)   - 

Germ. termen: melit* (germ.), benaming voor de offerdrank. Betekenis: 1. 
oorspr. ‘honing’, 2. later ook ‘wijn’; vgl. gr μελι [zie Eten en drinken: mede: 
term: melit* (Germ.)] 

  42 

Germ. termen: men (on.) ‘halssieraad’. Zie verder Brísingamen (on.) en 
Menglöð (on.) [zie Sieraad: ketting, hals-: term: men (Germ.)] 

  49 

Germ. termen: mēna (got.) zie maan, maand (nl.)   - 

Germ. termen: Menglöð (on.) ‘die zich verheugt over het halssieraad’, 
misschien het Brísingamen, zodat de naam mogelijk een epitheton van Freyja 
is. Volgens Fj. zit Menglöð op de Lyfjaberg (‘berg van de geneesmiddelen’), 
omgeven door een vlammenwal, met aan haar voeten zittend negen meisjes. 
Haar burcht lijkt een variant van Hel met het hek þrymgjöll en de waakhonden 
Gífr en Geri [zie Ivn: Menglöð (Germ.) (godin); God: ‘Juweelblijde’ (Menglöð) 
(Germ.); Karakter en gedrag: blijdschap: term: glaðr (adj.): glöð, Men- 
(‘juweel-blij’) (naam van een godin) (Germ.); Sieraad: ketting, hals-: term: 
men (Germ.); Aardhoogte: berg, mythische: ‘Lyfjaberg’ (Germ.); Voorwerp: 

geneesmiddel: term: lyf (Germ.)]                                       [Menglǫð, Menglod] 

  49  50 

Germ. termen: mēnōþs (got.) zie maan, maand (nl.)   - 

Germ. termen: meri (on.) 1. ‘merrie’, 2. ook gezegd van een homoseksuele 
man; een vorm van níð, zie argr (on.) [zie Paard: merrie: term: meri (Germ.); 
Seksualiteit: homoseksualiteit: term: argr (ragr, ergi (‘zich gedragend als 
vrouw’) (adj.), meri (‘merrie’)) (nom. ag.) (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: metan (germ.) ‘meten’ [zie Werkzaamheid: methode: meten: 

term: metan (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: metud (os.), meotod (oe.), mjötuðr (on.) zie noodlot (nl.)   - 

Germ. termen: middangeard (oe.) zie garda: miðgarðr (on.)   - 

Germ. termen: middelerd (oe.) zie garda: miðgarðr (on.)   - 

Germ. termen: Miðgarðsormr (on.), de ‘slang van Middengaarde’, de 

mensenwereld, houdt de aarde in zijn greep en heet daarom ‘sterke band der 

aarde’ en ‘gordel aller landen’; dezelfde als Jörmungandr [zie Ivn: 

Miðgarðsormr = Jörmungandr = nl. Midgardslang (Germ.) (myth. slang); Slang: 

term: ormr, miðgarðs- (‘slang van Middengaarde’) (naam van de wereldslang) 

(Germ.)]                                                                                   [Midgardsormr] 

  39 

Germ. termen: midjungards (got.) zie garda: miðgarðr (on.)   - 

Germ. termen: miðsumarsblót (on.) ‘midzomeroffer’, een midzomerfeest, dat 
later als d. Johannesbier gevierd werd [zie Feest: zonnewendefeest, zomer-: 
‘Miðsumarsblót’ (Germ.); Feest: zonnewendefeest, zomer-: ‘Johannesbier’ 
(Germ.); Offer: term: blót, miðsumars- (‘midzomeroffer’) (Germ.)] 
                                                                                              [midsumarsblot] 

  43 

Germ. termen: mijmeren (nl.), verwant met de naam van de reus Mímir en lat. 
memor [zie Psychologie: gedachte: term: mijmeren (vb.) (Germ.)] 

  39 
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Germ. termen: Mímir = Mímr = Mími (on.): Deze wijze reus  draagt drie 

namen: 1. Mímr, verbonden met het hoofd (Mímshöfuð), 2. Mími, verbonden 

met de boom (Mímameiðr), 3. Mímir, verbonden met de bron (Mímisbrunnr) 

[zie Ivn: Mímir (Germ.) (reus); Ivn: Mímir: ‘Mímr’ = ‘Heiðdraupnir’ (Germ.) 

(reus); Ivn: Mímir: ‘Mími’ (Germ.) (reus)]                           [Mimir, MImr, Mimi] 

  39 

Germ. termen: Mímir = Mímr = Mími: Hoddmímis holt (on.) ‘het hout (= bos) 
van Hoddmímir’, vlgs De Vries identiek met de wereldboom Yggdrasill of 
Mímameiðr [zie Boom: wereldboom: ‘Yggdrasil’: ‘Hoddmímisholt’ (Germ.); 
Vegetatie: woud: term: holt, Hoddmímis (‘het hout (= bos) van Hoddmímir’) 
(Germ.)]                                                  [Mimir, MImr, Mimi, Hoddmimis holt] 

  39  50 

Germ. termen: Mímir = Mímr = Mími: Mímameiðr (on.) ‘boom van Mími’, een 

verschijningsvorm van de wereldboom Yggdrasil. Mímameiðr staat bij de 

Mímisbrunnr. De wortels ervan zijn niet bekend, maar de boom is een barr 

‘den, spar’ en zijn vruchten zijn geneeskrachtig  (Sv.) [zie Boom: wereldboom: 

‘Yggdrasil’: ‘Mímameiðr’ (Germ.); Boom: term: meiðr, Míma- (‘boom van 

Mími’) (naam voor Yggdrasil) (Germ.)]             [Mimir, MImr, Mimi, Mimameidr] 

  39  50 

Germ. termen: Mímir = Mímr = Mími: Mímisbrunnr (on.) ‘bron van Mímir’, de 
medebron waaruit Odin drinkt [zie Wateren: bron, mythische: ‘Mímisbrunnr’ 
(Germ.); Wateren: bron: term: brunnr, Mímis- (‘bron van Mímir’) (naam voor 
de bron der wijsheid) (Germ.)]                      [Mimir, MImr, Mimi, Mimisbrunnr] 

  39 

Germ. termen: Mímir = Mímr = Mími: Mímshöfuð (on.) ‘hoofd van Mímr’. Het 

hoofd van de reus Mímr verschaft kennis, runenwijsheid en de dichtermede 

[zie Hoofd: reuzenhoofd: ‘Mímshöfuð’ (Germ.); Hoofd: term: höfuð, Míms- 

(‘hoofd van Mímr’) (naam voor het wijsheidssprekende reuzenhoofd) (Germ.)] 

                                        [Mimir, MImr, Mimi] 

  39 

Germ. termen: minni (on.) ’(drank ter) herinnering’, oorspr. < d. Minne 
‘liefde’; late term voor een offerdronk die thuishoort in de heldencultus. In de 
Chr. periode verving de minni de full en was gericht aan de dode, Christus en 
Michaël [zie Eten en drinken: dronk, offer-: term: minni (Germ.); Psychologie: 
gedachte: herinnering: term: minni (Germ.)] 

  42  43  51 

Germ. termen: mistilteinn (on.) ‘maretak’. Er zijn ook zwaarden die 
Mistilteinn heten. In de SnE verandert de maretak in een speer [zie Vegetatie: 
maretak: term: mistilteinn (Germ.); Wapen: zwaard: ‘Mistilteinn’ (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: miþkarþi (oern.) (dat.) zie garda: miðgarðr (on.)   - 

Germ. termen: Mithotyn (on.), Germaanse god, voorkomend bij Saxo. Hij 
treedt op als tegenheerser bij afwezigheid van de echte heerser (Odin) en is 
de personificatie van het noodlot als ordenende macht, maar wel een door 
wetten geregelde hemelse en aardse orde. Etym. onzeker: 1. ’valse Odin’ (vgl. 
oi. mithu ‘vals’) (Much), 2. ‘magie-Odin’ (< mið-Óðinn, vgl. zw. dial. me 
‘toverij’) (Lindroth), 3. ‘mede-Odin’ (< mjöðr-Óðinn, een Kvasir-type) 
(Dumézil), 4. ‘meter-Odin’ (< mjötuðr-Óðinn, een god die meet of ordent 
d.m.v. het noodlot) (De Vries) 
[zie Ivn: Mithotyn (Saxo) (Germ.) (god); Magie en mantiek: magie: term: me 
(Germ.); Wet en orde: orde: waarheid, on-: term: mithu (adj.) (Kelt.)] 

  45 

Germ. termen: mittilgart (ohd.) zie garda: miðgarðr (on.)   - 

Germ. termen: Mittwoch (d.) ‘woensdag’, vertaling van media hebdomas (vgl. 
tosc. mezzedina, churwälsch mezemna). Verspreiding vanuit Milaan – Chur – 
Zuid-Duitsland (tot en met bisdom Trier). De Zuid-Duitse weekdagnamen 
verschillen van de noordelijke als gevolg van de verdeling tussen Germania 
inferior en Germania superior. Bovendien wilde de kerk de herinnering aan 
Wodan uitwissen; daarom werd Mittwoch bestempeld als ongeluksdag [zie bij 
Tijd: dag, week-: woensdag] 

  45 
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Germ. termen: mjöðr (on.) zie medhu*: mjöðr (on.)   - 

Germ. termen: Mjöllnir (on.), naam van de donderhamer van Thor. Betekenis, 
twee mogelijkheden: 1. ‘vermaler’, vgl. got. malwjan, 2. ‘helder glanzende’, 
vgl. on. mjöllr. Mjöllnir is gesmeed door de dwerg Sindri, waarbij de steel 
wegens een incident te kort is geworden [zie Wapen: donderwapen: 
donderhamer of -schicht van Thor: ‘Mjöllnir’ (Germ.); Dood en leven: 
vernietiging: vermalen: term: malwjan (Germ.); Licht en duisternis: 

schittering: term: mjöllr (adj.) (Germ.)]                              [Mjǫllnir, Mjollnir] 

  46 

Germ. termen: mjöllr (on.) zie Mjöllnir (on.)   - 

Germ. termen: mjötviðr (on.) (Vsp. 2), naam voor Yggdrasil. Er zijn drie 
mogelijke betekenissen: 1. ‘medeboom’ (< mjöðviðr, Rydberg), 2. 
‘maatboom’, i.e. a. ‘die volgens de juiste maat geschapen is’ (Gering & 
Sijmons), b. ‘de begrenzende boom’ (Nordal), 3. ‘dingboom’ (< IE wortel *med 
‘schatten, oordelen’, Derolez) 
[zie Boom: medeboom: term: mjötviðr (Rydberg) (Germ.); Boom: maatboom: 
term: mjötviðr (Gering & Sijmons, Nordal) (Germ.); Boom: dingboom: term: 
mjötviðr (Derolez) (Germ.); Boom: wereldboom: ‘Yggdrasil’: ‘Mjötviðr’ 
(Germ.); Boom: term: viðr, mjöt- (naam voor Yggdrasil)  (Germ.); Ethiek: 
oordeel: term: med* (vb.) (IE); Getal: maat: term: mjöt (Germ.)] 

                                                                                       [mjǫtviðr, mjotvidr] 

  50 

Germ. termen: Modraniht (oe.) ‘nacht der Moeders’, de nacht tijdens de 
Jultijd waarin de Angelen de Matres vereerden [zie Tijd: dag: nacht: 
‘Modraniht’ (Germ.); Tijd: dag: nacht: term: niht, Modra- (‘nacht der 
Moeders’) (cultusnacht bij de Angelen) (Germ.)] 

  49 

Germ. termen: mögr (on.) 1. ‘zoon’, 2. ‘jongen’ [zie Familierelaties: zoon: 
term: mögr (Germ.); Geslacht en rijpheid: jonge man: term: mögr (Germ.)] 

                                                                                                  [mǫgr, mogr] 

  46 

Germ. termen: mögr: megir Heimdallar (on.) ‘zonen van Heimdallr’, d.w.z. de 
mensheid. Heimdallr is de god van de mensenwereld en de mensen zijn zijn 
kinderen [zie Mens: ras: mensheid als kinderen van een god: Heimdallr: mögu 

Heimdallar (acc.) (Germ.)]   [mǫgr, mogr, mǫgu Heimdallar, mogu Heimdallar] 

  48 

Germ. termen: mögr: megir, Hrópts (on.) ‘zonen van Hróptr’, kenning voor de 
goden (Lokasenna) [zie Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’: ‘Hrópts megir’ 
(‘Zonen van Hróptr’) (kenning) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: 
‘Hrópts megir’ (Germ.); Familierelaties: zoon: term: mögr: megir, Hrópts 
(‘zonen van Hróptr’) (kenning voor de goden) (Germ.)] 

                                                                             [mǫgr, mogr, Hropts megir] 

  45 

Germ. termen: mögr: nío em ek meyja mögr, nío em ek systra sonr (on.) ‘ik 

ben de zoon van negen maagden, ik ben de zoon van negen zusters’, 

meegedeeld door de god Heimdallr in SnE, wat wordt bevestigd door Hdl. 35 

(geboren uit negen reuzinnen aan de rand der aarde). Er zijn diverse 

verklaringen van de negen moeders: 1. dochters van Ægir, 2. golven, 3. 

Matronen, 4. dísir, 5. nornen. Vergelijk Agni’s tien moeders. Deze tekst uit de 

SnE heet de Heimdallargaldr en is een voorbeeld van de versvorm galdralag 

[zie Taal: versvorm: term: galdralag (Germ.); Literatuur: Edda, Proza: 

Gylfaginning: Heimdallargaldr (Germ.); Familierelaties: moeder: negen 

moeders]               [mǫgr, mogr, nío em ek meyja mǫgr, nío em ek systra sonr, 

nio em ek meyja mogr, nio em ek systra sonr] 

  40 

Germ. termen: mōna (oe. ofr.) zie maan, maand (nl.)   - 

Germ. termen: mōnað (oe.) zie maan, maand (nl.)   - 

Germ. termen: mōnad (ofr.) zie maan, maand (nl.)   - 
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Germ. termen: Mörnir (on.) ‘fallus’, 1. een onbekende god aan wie een 
paardenfallus, Völsi, geofferd wordt in de Völsa þáttr, 2. naam van een zwaard 
in de þulur. Etymologie: < *maru ‘vermaler’ met –nir als jonge uitgang; 
vergelijk beytill [zie Ivn: Mörnir (1) (Germ.) (god); God: ‘Fallus’ (Mörnir) 
(Germ.); Wapen: zwaard: ‘Mörnir’ (2) (Germ.); Dood en leven: vernietiging: 
vermalen: term: maru* (nom. ag.) (Germ.); Seksualiteit: fallus: term: mörnir 

(Germ.)]                                                                                 [Mǫrnir, Mornir] 

  47 

Germ. termen: mótlauss (on.) ‘zonder verbinding’, d.w.z. ‘niet-gesloten’, 
m.n. t.a.v. heilige ringen, zodat remmingen bij priesters worden weggenomen 
[zie Werkzaamheid: openen: term: mótlauss (‘ongesloten’) (adj.) (Germ.)] 
                                                                                             [motlauss] 
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Germ. termen: mǫ́ttugr (on.) zie máttr: mǫ́ttulegr (on.)   - 

Germ. termen: mǫ́ttulegr (on.) zie máttr (on.)   - 

Germ. termen: Mūdspelli (os.) zie muspilli: Mūdspelli (Mūtspelli) (os.)   - 

Germ. termen: Muninn (on.) zie hugr: Huginn (on.)   - 

Germ. termen: Múspell (on.) zie muspilli: Múspell (on.)   - 

Germ. termen: Múspellsheimr (on.) zie muspilli: Múspellsheimr (on.)   - 

Germ. termen: muspilli (ohd.) ‘wereldbrand’. Titel van een gedicht in het 

Beierse dialect uit de 10e eeuw, die gekozen is door J.A. Schmeller n.a.v. een 

woord uit vers 57. Het gedicht handelt over de Dag des Oordeels wanneer 

tijdens de strijd met Satan uit Elias’ bloeddruppels een brand ontstaat 

waardoor de wereld ten onder gaat. Volgens Neckel en De Vries is Muspilli 

oorspronkelijk een persoon, waarna abstractie plaatsvond. Volgens Peuckert is 

het begrip  Muspilli Manicheïstisch van oorsprong. Zie ook māk en stūatago 

[zie Vuur: wereldbrand: term: muspilli (Germ.); Literatuur: Muspilli (Germ.)] 
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Germ. termen: muspilli: Mūdspelli (Mūtspelli) (os.), personificatie van de 

wereldondergang. De termen komen tweemaal voor in de Hēliand: 1. vs. 2591: 

anttat mūdspelles megin oƀar man ferið, / endi thesaro uueroldes (‘tot de 

macht van Mudspell over de mensen komt en over deze wereld.’), 2. vs. 4358: 

mūtspelli cumit an thiustrea naht, al sō thiof ferið (‘Mutspelli komt in de 

duistere nacht, zoals een dief’) [zie Vuur: wereldbrand: ‘Mūdspelli’ (Mūtspelli) 

(personificatie) (Germ.); Ivn: Mūdspelli = Mūtspelli (Germ.) (personificatie van 

de wereldondergang of -brand)]                                       [Mudspelli, Mutspelli] 
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Germ. termen: muspilli: Múspell (on.), een vuurdemon uit Múspellsheimr, het 

zuidelijk gedeelte van het heelal. In de Oud-Noordse literatuur is hij een 

persoon, geen personificatie van de wereldbrand zoals in de Hēliand of het 

fenomeen zelf. Met zijn zonen en Loki stort hij zich in de eindstrijd. Het 

begrip Múspell komt uit het zuiden [zie Ivn: Múspell = nl. Muspel (Germ.) 

(vuurdemon)]                                                                                    [Muspell] 
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Germ. termen: muspilli: Múspellsheimr (on.) ‘de wereld van Múspell’, in de 
eschatologie de zuidelijke Útgarðr, de wereld van hitte, van waaruit in eo 
tempore de warmte kwam die, tesamen met de koude uit Niflheimr, Ýmir 
schiep, maar van waaruit tijdens de Ragnarök Múspells zonen en Surtr te 
voorschijn komen (waarschijnlijk een Mandeïstisch-Manicheïstisch concept, 
waarin het kwade in het zuiden gesitueerd wordt). In de dagelijkse 
werkelijkheid is het zuiden juist het gebied van de grote culturen en heeft dus 
een positieve bijklank [zie Kosmografie en geografie: universum: wereld (rijk) 
der demonen: ‘Útgarðr’, zuidelijke: ‘Múspellsheimr’ (Germ.); Kosmografie en 
geografie: universum: term: heimr, Múspells- (‘wereld van Múspell’) (naam 
voor het zuidelijke demonenrijk) (Germ.)]                                [Muspellsheimr] 
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Germ. termen: Mūtspelli(os.) zie muspilli: Mūdspelli (Mūtspelli) (os.)   - 

Germ. termen: myrkriða (on.) zie riða: kveldriða, myrkriða, túnriða (on.)   - 

Germ. termen: Myrkviðr (on.) ‘donker woud’, waardoorheen de zonen van 
Múspell tijdens de Ragnarök rijden. Peuckert verbindt de met vuur 
geassocieerde Múspellszonen met de duisternis van het woud en zo een 
verband met het ‘donkere vuur’ van de demonen uit de Iraanse eschatologie. 
Vergelijk eikinn fúr [zie Vegetatie: woud: ‘Myrkviðr’ (Germ.); Vegetatie: 
woud: term: viðr, Myrk- (‘donker woud’) (myth. woud) (Germ.)]       [Myrkvidr] 

  50 

Germ. termen: nachtmerrie (nl.), eig. ‘nachtmare’, een angstdroom, 
veroorzaakt door een mare (of alp) [zie Psychologie: droom: term: 
nachtmerrie (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: næddre (oe.) ‘adder’, zoals in de Negenkruidenzegen [zie 
Slang: adder: term: næddre (Germ.)]                                                [naeddre] 

  45 

Germ. termen: Nærð  (de.) zie Niartharhøghæ (ode.)   - 

Germ. termen: nafnfestr (on.) ‘naamskeuze’, de rite der naamgeving [zie 
Rite: overgangsrite: geboorterite: naamgeving van de pasgeborene: term: 
nafnfestr (Germ.); Bezit en roof: gave: naam: term: nafnfestr (geboorterite) 
(Germ.)] 

  39 

Germ. termen: Nágrind (on.) zie Helgrind (on.)   - 

Germ. termen: nāmon skepfen (ohd.) ‘naamskeuze’, de rite der naamgeving 
[zie Rite: overgangsrite: geboorterite: naamgeving van de pasgeborene: term: 
nāmon skepfen (vb.) (Germ.); Bezit en roof: gave: naam: term: nāmon skepfen 
(vb.) (geboorterite) (Germ.)]                                                  [namon skepfen] 

  39 

Germ. termen: Nanna (on.), godin en gemalin van Baldr. Etym.: < *Nanþō ~ 
germ. *nanþjan > nenna ‘strijden, streven’. Vergelijk Nanto (mannennaam). 
Betekenis: ‘de strijdlustige’. Sommigen zien een verband met de Babylonische 
godin Nana 
[zie Ivn: Nanna (1) (Germ.) (godin); God: ‘Strijdlustige’ (Nanna) (Germ.); Strijd 
en vrede: strijdvaardigheid: term: nanna, nanto (PN) (Germ.); Strijd en vrede: 
strijd: term: nenna, *nanþjan (vb.) (Germ.); Nanto (1) (De Vries) (Germ.) 
(mannennaam); Ivn: Nanto (2) (It.) (topogr., tZv Vicenza (stad), Veneto); Ivn: 
Nanāja (Mes.) (godin)] 
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Germ. termen: nanþjan* (germ.) zie Nanna (on.)   - 

Germ. termen: Nanto (germ.) zie Nanna (on.)   - 

Germ. termen: Násheimr (on.) ‘Lijkenland’, naam van het dodenrijk volgens 
Sturl. [zie Dodenrijk: ‘Násheimr’ (Germ.); Kosmografie en geografie: 
universum: term: heimr, Nás- (‘wereld der lijken’) (naam voor het dodenrijk) 
(Germ.)]                                                                                         [Nasheimr] 

  50 

Germ. termen: Nástrandir (on.) ‘Lijkenstranden’, naam van het dodenrijk 
volgens Vsp. 38, waar de strododen terechtkomen [zie Dodenrijk: ‘Nástrandir’ 
(Germ.); Kosmografie en geografie: gebied: kust: term: strandir, Ná- (pl.) 
(‘Lijkenstranden’) (naam voor het dodenrijk) (Germ.)]                   [Nastrandir] 

  50 

Germ. termen: nauðr (no.) ‘nood, noodzakelijkheid’, tevens naam van het 
runeteken ‘n’ dat op de nagel van de nornen zou staan en dat het getal negen 
vertegenwoordigt [zie Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘nauðr’ 
(Germ.); Lot: noodzakelijkheid: term: nauðr (Germ.); Symboliek: runenteken 
nauðr als symbool van het getal negen (Germ.)]                                    [naudr] 

  39  40  45 

Germ. termen: naueld (no.) zie noodvuur (nl.)   - 

Germ. termen: Nehalennia (wgerm.), godin uit Walcheren. Etym. en betekenis 
verschillen: 1. < *Nehalenna = Walcheren (Von Grienberger), 2. ~ ohd. neihhan 
‘offeren’, dus ‘de vriendelijke geefster’, een bijnaam van Freyja (Kern), 3. ~ 
gr. νεκυς, νεκρος ‘lijk’, lat. nex ‘moord’, necare ‘doden’, dus een godin des 
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doods (Detter), 4. < germ. *nēu̯ - ‘schip’ + de suffixen –al en –ennia 
(Kauffmann), 5. < germ. *nēhwa + *lennia ‘hulpvaardige aanwezigheid, 
bijstand’, 6. < neho + halenī ‘dodenbergster’. Volgens De Vries is Nehalennia 
een locale variant van Nerthus (en de Suebische Isis) 
[zie Ivn: Nehalennia (Kelt.-Germ.) (godin); Offer: term: neihhan (Germ.); Dood 
en leven: afgestorvene: lijk: term: νεκρος, νεκυς (Gr.); Dood en leven: 
vernietiging: moord: term: nex (L/R); Dood en leven: vernietiging: term: 
necare (L/R); Boot: term: nēu̯ - * (Germ.); Verschijning: aanwezigheid: term: 
nēhwa* (Germ.); Karakter en gedrag: behulpzaamheid: term: lennia* (Germ.)] 

Germ. termen: nēhwa * (germ.) zie Nehalennia (wgerm.)   - 

Germ. termen: neihhan (ohd.) zie Nehalennia (wgerm.)   - 

Germ. termen: nenna (on.) zie Nanna (on.)   - 

Germ. termen: neorxnawonğ (oe.) ‘paradijs’. De etymologie is onbekend [zie 
Paradijs: term: neorxnawonğ (Germ.)]                                       [neorxnawong] 

  45 

Germ. termen: Nerþuz*: Nerthus (lat.) en Njörðr (on.), Deense godin resp. god 
van de vruchtbaarheid. Etym.: < *Nerþuz met vier mogelijke verwantschappen: 
1. ~ kelt. nertos ‘kracht’, dus de vegetatieve kracht, 2. ~ gr. νερτεροι 
‘bewoners van de onderwereld’, dus de godin van de onderwereld (en de 
vegetatie), 3. ~ skt. nart- ‘dansen’, i.v.m. de cultusdans, 4. ~ skt. nar-, gr. 
ανηρ, dus de mannelijke vruchtbaarheidskracht. Volgens 4. is Nerthus een 
mannelijke god naast een godin *Erþō, de Terra Mater. Volgens De Vries kan 
het geslacht van m.n. vruchtbaarheidsgoden wisselen of hermafroditisch zijn, 
zoals Nerthus – Njörðr. De naam Njörðr is daarom eveneens ontstaan uit germ. 
*nerþuz [zie Ivn: Nerþuz (Germ.) (god(in)); Ivn: Nerþuz: Nerthus (Germ.) 
(godin); Ivn: Nerþuz: Njörðr (Germ.) (god); Macht en kracht: leven en 
vruchtbaarheid, kracht (macht) van; mannelijk: term: nerþuz* (Germ.)] 

                                                                                [Nerthuz, Njǫrðr, Njordr] 
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Germ. termen: Nerþuz*: Njarðar burr (on.) ‘Njörðrs zoon’, een kenning voor 
Freyr, en Njarðar dóttir ‘Njörðrs dochter’, een kenning voor Freyja [zie Ivn: 
Frō: Freyr: ‘Njarðar burr’ (kenning) (Germ.); Freyja: ‘Njarðar dóttir’ (kenning) 
(Germ.) (godin); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Njarðar burr’ (Germ.); 
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Njarðar dóttir’ (Germ.); Familierelaties: 
zoon: term: burr, Njarðar (‘Njörðrs zoon’) (kenning voor Freyr) (Germ.); 
Familierelaties: dochter: term: dóttir, Njarðar (‘Njörðrs dochter’) (kenning 
voor Freyja) (Germ.)]                                                   [Nerthuz, Njardar burr] 
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Germ. termen: Nerþuz*: Njarðarlaug* (on.) ‘Njörðrs bron’, volgens Elgqvist de 

oorspronkelijke naam van het huidige Tysnesøen, en niet Njarðarlög* (on.) 

‘Njörðrs meer’ [zie Ivn: Njarðarlög = mod. Tysnesøya (No.) (eiland, tZv Bergen 

en tNv Leirvik, Tysnes kommune, Hordaland); Wateren: meer: term: lög, 

Njarðar- (‘Njörðrs meer’) (mod. eiland Tysnesøen) (Germ.); Wateren: bron: 

term: laug, Njarðar- (‘Njörðrs bron’) (vlgs Elgqvist) (Germ.)]   

                                                                                    [Nerthuz, Njardarlaug] 
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Germ. termen: Nerþuz*: Njörðungr (on.) ‘nakomeling van Njörðr’ 1. ‘held’, 2. 
‘lid van het Zweedse koningsgeslacht der Ynglingen’, een epitheton dat 
gebruikt wordt omdat de vermeende stamvader Yngvi-Freyr de zoon is van 
Njörðr [zie Halfgod: held: term: ‘Njörðungr’ (poët.) (‘nakomeling van Njörðr’) 
(Germ.); Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Ynglingen’: term: 
‘Njörðungr’ (sg.) (‘nakomeling van Njörðr’) (Germ.)]   

                                                                      [Nerthuz, Njǫrðungr, Njordungr] 
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Germ. termen: nertu (on.?) ‘goede wil’; verband met Nerthus is 
onwaarschijnlijk [zie Karakter en gedrag: goedwillendheid: term: nertu 
(Germ.)] 
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Germ. termen: nes (on.) ‘landtong’ (als tweede lid van een plaatsnaam): 

misschien plaats van een cultus [zie Kosmografie en geografie: gebied: 

landtong: term: nes (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: nēu̯ - * (germ.) zie Nehalennia (wgerm.)   - 

Germ. termen: neu * (germ.) zie noodvuur (nl.)   - 

Germ. termen: Niartharhøghæ (ode.), mod. Nærð  ‘Nerþus-hoogte’, berg, 
gewijd aan de god Njörðr [zie Ivn: Niartharhøghæ (1) = mod. Nærå (1), Sønder 
(De.) (topogr., tZOv Odense, Faaborg-Midtfyn Kommune, Midden-Funen, Zuid-
Denemarken); Ivn: Niartharhøghæ (2) = mod. Nærå (2), Nørre (De.) (topogr., 
tNv Odense, Nordfyns Kommune, Noord-Funen, Zuid-Denemarken); 
Aardhoogte: berg, Nerþus-: term: høghæ, Niarthar- (‘Nerþus-hoogte’) (Germ.)] 
                                                                                             [Niartharhoghae] 

  41 

Germ. termen: níð (on.) ‘smaad’, datgene ‘dat aan de sibbeëer knaagt’, dus 
een overtreding van de geldende normen. Homoseksualiteit is ook een vorm 
van níð, evenals laster en vuile taal [zie Ethiek: zonde: term: níð (‘smaad’) 
(Germ.)]                                                                                                  [nid] 
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Germ. termen: Niðafjöll (on.) (pl.) ‘bergen der duisternis’, eig. ‘bergen 
zonder maan’, de streek vanwaar de draak Níðhöggr komt aangevlogen tijdens 
de wereldondergang. Niðafjöll is waarschijnlijk identiek aan Niðavellir [zie 
Kosmografie en geografie: universum: deel: ‘Niðafjöll’ (Germ.); Aardhoogte: 
berg: term: fell: fjöll, Niða- (pl.) (‘bergen der duisternis’) (deel van het 

universum) (Germ.)]                                                         [Niðafjǫll, Nidafjoll] 
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Germ. termen: Niðavellir (on.) zie völlr: Niðavellir (on.) (pl.)   - 

Germ. termen: níðingr (on.), iemand die van zijn eer beroofd en uitgestoten 
wordt, omdat hij een ernstige overtreding heeft begaan [zie Beroep en 
functie: misdadiger: term: níðingr (Germ.)]                                        [nidingr] 
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Germ. termen: niðr (on.) (adv.) zie helweg (saks.)   - 

Germ. termen: niðr (on.) ‘telg, afstammeling’ [zie Familierelaties: 
nakomeling: term: niðr (Germ.)]                                                             [nidr] 
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Germ. termen: niðr: Ása niðr (on.) ‘telg der Asen’, d.i. Odin (volgens Eyvindr 
skáldaspillir Finnsson in Háleygjatal) [zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Ása niðr’ (Germ.) 
(god); God: ‘Telg der Asen’ (Ása niðr) (Germ.); Familierelaties: nakomeling: 
term: niðr, Ása (‘telg der Asen’) (kenning voor Odin)) (Germ.); Symboliek: 
beeldspraak: kenning: ‘Ása niðr’ (Germ.)]                                 [nidr, Asa nidr] 
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Germ. termen: níðstöng (on.) ‘beschimpingspaal’, volgens de IJslandse wetten 

een paal met ingekerfde mensenkop en inscripties. Dergelijke palen met 

daarop geplaatste paardenkoppen zijn geen echte níðstangir [zie Bouwwerk: 

zuil: paal, beschimpings-: term: níðstöng (Germ.)]             [níðstǫng, nidstong] 
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Germ. termen: níðstöng: flannstöng(on.), welke term verwijst naar het 
fallische karakter van de paal [zie Bouwwerk: zuil: paal, beschimpings-: term: 

níðstöng: flannstöng (Germ.)]        [níðstǫng, nidstong, flannstǫng, flannstong] 

  40 

Germ. termen: níðstöng: skáldstöng (on.) < skáldskaparstöng, welke term 
verwijst naar de magische strofe erop [zie Bouwwerk: zuil: paal, 

beschimpings-: term: níðstöng: skáldstöng (Germ.)]           [níðstǫng, nidstong, 

skáldstǫng, skaldstong, skáldskaparstǫng, skaldskaparstong] 
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Germ. termen: níðstöng: tréníð (on.), een dergelijke paal van hout [zie 
Bouwwerk: zuil: paal, beschimpings-: term: níðstöng: tréníð (Germ.)]  

                                                                             [níðstǫng, nidstong, trenid] 
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Germ. termen: niedfyr (oe.) zie noodvuur (nl.)   - 

Germ. termen: Niflheimr (on.) ‘nevelwereld’, deel van het universum dat na 

Múspellsheimr werd gemaakt. Het is een ijzige wereld, waar volgens de Vsp. 
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de bron Hvergelmir ligt, waaruit weer talloze rivieren stromen [zie 

Kosmografie en geografie: universum: deel: ‘Niflheimr’ (Germ.); Kosmografie 

en geografie: universum: term: heimr, Nifl- (‘wereld nevel’) (naam voor koude 

deel van het universum) (Germ.)] 

Germ. termen: Niflhel (on.) zie Hel (on.)   - 

Germ. termen: nikker (nl.) < IE *nig- ‘wassen, baden’, dus een watergeest en 
wel in antropomorfe of theriomorfe gedaante. Vergelijk: ohd. nihhus (ther.), 
oe. nicor (ther.), on. nykr (ther.), d. Nix, Nixe, Neck (antr.), mnl. nicker 
(antr.), nzw. nekk (antr.), nde. nøkk (antr.) [zie Geest: watergeest: nikker (en 
alle var.) (Germ.); Reiniging en verzorging: wassing, bad: term: nig-* (IE)] 

  39 

Germ. termen: nimidas (os.) ‘woudheiligdom’, misschien < gall. nemeton, oi. 
nemed [zie Vegetatie: woud, heilig: term: nimidas (Germ.)] 

  39  41  59 

Germ. termen: nío em ek meyja mögr (on.) zie mögr: nío em ek meyja mögr, 

nío em ek systra sonr (on.) 

  - 

Germ. termen: nisse (de.), beschermgeest van het huis [zie Geest: 
beschermgeest van het huis: nisse (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: Njarðar burr (on.) zie Nerþuz*: Njarðar burr (on.)   - 

Germ. termen: Njarðarlaug* (on.) zie Nerþuz*: Njarðarlaug* (on.)   - 

Germ. termen: Njarðarstafr (on.) zie stafr: Njarðarstafr (on.)   - 

Germ. termen: Njörðr (on.) zie Nerþuz* (germ.)   - 

Germ. termen: Njörðungr (on.) zie Nerþuz*: Njörðungr (on.)   - 

Germ. termen: Njörun (on.), een Noord-Germaanse godin, wier naam 

samenhangt met Njörðr [zie Ivn: Njörun (Germ.) (godin)]        [Njǫrun, Njorun] 

  49 

Germ. termen: njóta draum síns (on.) zie draum: njóta draum síns (on.)   - 

Germ. termen: Nóatún (on.) zie tún: Nóatún (on.)   - 

Germ. termen: nōdfiur (os.) zie noodvuur (nl.)   - 

Germ. termen: nönnur Herjans (on.) zie harja*: Herjann (on.)   - 

Germ. termen: noodlot (nl.): 1. metud (os.), meotod (oe.), mjötuðr (on.) ‘de 

toemetende, noodlotsbepalende macht’, 2. wyrd (oe.), wurt, wēwurt (os. en 

ohd.) ‘het onpersoonlijke noodlot’, 3. uurdgiscapu (os.), wyrda Ʒesceapu 

(oe.); aud- (germ.), auðinn (on.), ōdan (os.), eaden (oe.) ‘door het noodlot 

bepaald’ (de vier laatste in gunstige zin; vgl. Germ. termen: spinnen en 

weven), 4. sköp (on., pl.) ’het onpersoonlijke noodlot’, waaraan de Germaan 

zich niet aan onderwerpt, maar in vervulling wil doen gaan (zg. 

noodlotsvroomheid, zie Karakter en gedrag: vroomheid, noodlots- (Germ.)), 5. 

urlag (ohd.), aldargilagu (os.), ørlög (on.) ’het onpersoonlijke noodlot’, 6. 

reginogiscapu (os.) ‘onpersoonlijke (oorspr. ‘persoonlijke’) machten van het 

lot’ 

[zie Lot: noodlot: term: metud, meotod, mjötuðr, wyrd, wurt, wēwurt, sköp, 

urlag, aldargilagu, ørlög, reginogiscapu; uurdgiscapu, wyrda Ʒesceapu, *aud-, 

auðinn, ōdan, eaden (part.) (Germ.)]         [mjǫtuðr, mjotudr, wewurt, skǫp, 

skop, ørlǫg, orlog, gesceapu, audinn, odan] 

  39  45  49 

Germ. termen: noodlot (nl.): welaga nū, waltant got, wēwurt skihit 
(ohd.)‘wee, almachtige god, het noodlot voltrekt zich’, een frase uit het 
Hildebrandslied, die het onverbiddelijke noodlot aankondigt [zie Lot: noodlot: 
frase: ‘welaga nū, waltant got, wēwurt skihit’ (Germ.)] 
                                                           [welaga nu, waltant got, wewurt skihit] 

  39 

Germ. termen: noodvuur (nl.), Etymologie en betekenis: os. nōdfiur, oe. 
niedfyr < germ. *neu- ‘wrijven’, verg. got. bnauan, on. núa (e.a.); verg. ook 
no. naueld of rideld, zw. dial. vrideld; fricato ligna – id est nodfyr (Indiculus); 
sacrelegos ignes, nl. de heilige noodvuren (Karlmanns capitularium). Gebruik: 

  41 
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ontvlamming door wrijving; reiniging van mens en dier door hen door het vuur 
te drijven; het noodvuur is heilig [zie Vuur: heilig ~: term: noodvuur (Germ.); 
Vuur: heilig ~: term: noodvuur: alle andere syn.; Vuur: branden: ontsteking 
door wrijving: term: neu-* (Germ.); Vuur: branden: ontsteking door wrijving: 
term: bnauan (Germ.); Vuur: branden: ontsteking door wrijving: term: núa 
(Germ.)] 

Germ. termen: noord (nl.), oorspr. ‘links’, wat verklaart dat men zich in de 
cultus naar het oosten wendde [zie Kosmografie en geografie: windstreek: 
noorden; Kosmografie en geografie: weg: richting: links: ‘noord’ (oorspr.) (IE)] 

  40 

Germ. termen: norn (on.) (f., pl. nornir) eig. ‘prevelaarster’, ‘norn’, 
oorspronkelijk geboortehelpster-godin in een groep van een onbepaald aantal, 
later tevens schikgodin in een groep van meestal drie of negen. Ze worden ook 
wel dísir genoemd. Analyse: norn ~ me. nyrnen ‘opzeggen’ en zw. nyrna, 
norna ‘influisteren’ [zie Godenstelsel: godengroep: 01. ~ van godinnen: 
‘Nornen’ (on. nornir) (Germ.); God: ‘Prevelaarster’ (Norn) (Ind.); Taal: 
uitspraak: opzeggen: term: nyrnen (Germ.); Taal: uitspraak: influisteren: 
term: nyrna, norna (Germ.); Ivn: Urðr (Germ.) (norn); Ivn: Verðandi (Germ.) 
(norn); Ivn: Skuld (Germ.) (norn, walkure)]                             [Urdr, Verdandi] 

  39  49 

Germ. termen: nornegraut (no.) ‘nornenpap’, die de kraamvrouw na de 
geboorte krijgt aangeboden [zie Eten en drinken: pap, nornen-: term: 
nornegraut (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: nótt (on.) ‘nacht’. Als godin is Nótt de zwarte dochter van de 
reus Nörfi of Narfi. Uit haar verbintenissen kwamen voort Auðr, Jörð en Dagr. 
Ze berijdt Hrímfaxi [zie Licht en duisternis: nacht: term: nótt (godin) (Germ.); 
Ivn: Nótt = nl. Nacht (Germ.) (godin/personificatie); Familierelaties: 
genealogie van Nótt (Germ.); Mythe: Nótt en Dagr (SnE) (Germ.)]            [nott] 

  50 

Germ. termen: núa (on.) zie noodvuur (nl.)   - 

Germ. termen: nuta (got.) ‘visser’. J. Vendryes meent dat dit woord verwant 
is aan kelt. Nodens in wiens tempel te Lydney park visserijmotieven werden 
aangetroffen en die hij identificeerde met de Roi pêcheur, de visserkoning uit 
de Graal-romans. De Vries acht deze etymologie niet overtuigend [zie Beroep 
en functie: visser: term: nuta (Germ.)] 

  58 

Germ. termen: nyrna, norna (zw.) zie norn (on.)   - 

Germ. termen: nyrnen (me.) zie norn (on.)   - 

Germ. termen: obana (ohd.) ‘boven’, m.n. refererend aan een hooggelegen 
legerkamp, waaraan de Matres Aufaniae hun naam zouden ontlenen 
(Kauffmann). Vergelijk: Latijnse termen: inscriptie: Aufaniae [zie Kosmografie 
en geografie: weg: richting: opwaarts: term: obana (Germ.); God: groep: 
godentriade van moedergodinnen: Matronae of Matres Aufaniae (Germ.)] 

  49 

Germ. termen: Ódáinsakr (on.) = Undensakr (Saxo) = ‘Udaenssakur’ (Brynjólfur 
Sveinsson en Stephanius) ‘veld der onsterfelijken’ (onzeker), 1. het paradijs 
der onsterfelijken, gelegen in Glasisvellir, het dodenrijk van de god Gudmund. 
Hier kent men geen ziekte, ouderdom of dood (Herv.). 2. Er is ook nog de 
plaatsnaam Ódáinsakr/Udaenssakur in IJsland (Hvanndalur). Een Udadensakr in 
Ringerike (Noorwegen) is onvindbaar. 
[zie Paradijs: ‘Ódáinsakr’ = ‘Undensakr’ = ‘Udaenssakur’, het paradijs der 
onsterfelijken dat ligt in Glasisveller, het rijk van Gudmund (Germ.); Ivn: 
Ódáinsakr = nijsl. Ódáinsakur (IJsl.) (streekdal, mog. aan het eind van de 
Eyjafjörður, Norðurland eystra (vlgs Matthias Egeler, 2017)); Kosmografie en 
geografie: gebied: akker: term: akr, Ódáins-, Undens- en Udaenssakur (‘veld 
der onsterfelijken’) (naam voor een paradijs) (Germ.)]                   [Odainsakr] 

  48 

Germ. termen: odalshaug (no.) zie haugr: odalshaug (on.)   - 
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Germ. termen: ōdan (os.) zie 1. noodlot (nl.), 2. spinnen en weven (nl.)   - 

Germ. termen: Óðinn (on.) zie wóþs (got.) en Óðr en Óðinn (on.)   - 

Germ. termen: Óðinsdagr (on.) zie woensdag (nl.)   - 

Germ. termen: Odinsjakt (de.-zw.) zie Wilde Jacht (nl.)   - 

Germ. termen: óðr (on.) ‘geest, verstand, intellect, bewustzijn’, hetzelfde als 
vit. In de Vsp. gaf Hœnir deze eigenschap, dus het geestelijk leven, aan de 
mens bij de schepping; in de SnE vervult Vili deze rol [zie Psychologie: 
intellect: term: óðr (Germ.); Psychologie: intellect: term: vit (Germ.)]     [odr] 

  48  50 

Germ. termen: Óðr en Óðinn (on.), twee verwante, maar niet geheel identieke 
goden. Als etymologie geldt: germ. *wōþu- (‘woede, extase’) > on. Óðr > on. 
Óðinn, waarbij Óðr dus de oudere vorm is; vgl Ullr en Ullinn [zie Ivn: Wodan 
(Germ.) (god) (alg.); Ivn: Óðr (Germ.) (god); Psychologie: extase: term: wōþu - 
(runeninscr.) (Germ.)]                                                                  [Odr, Odinn] 

  45 

Germ. termen: Óðrœrir (on.) ‘die de geest in beweging brengt’, naam van een 
der vaten waarin de dichtermede zich bevond, maar eigenlijk de roesdrank die 
de mensen in extase brengt; vgl. Boðn en Són [zie Vat: honingvat: ‘Óðrœrir’ 
(Germ.); Eten en drinken: drank, roesopwekkende: ‘Óðrœrir’ (Germ.); Eten en 
drinken: mede: mede, dichter-: ‘Óðrœrir’ (Germ.); Psychologie: extase: term: 
óðrœrir (‘geest-beweger’) (nom. ag.) (Germ.)]                                 [Odroerir] 

  43  45 

Germ. termen: Œgishjálmr (on.) zie Ægishjálmr (on.)   - 

Germ. termen: ófreskr (on.) ‘het tweede gezicht bezittend’ [zie Psychologie: 
helderziendheid: term: ófreskr (adj.) (Germ.)]                                    [ofreskr] 

  39 

Germ. termen: öfund (on.) ‘haat, vijandschap’, zoals de god Loki die sticht en 
Bragi probeert af te wenden [zie Karakter en gedrag: haat: term: öfund 

(Germ.)]                                                                                   [ǫfund, ofund] 

  48 

Germ. termen: öl (on.) ‘bier’, als offerdrank ook ‘mede’ genoemd [zie Eten en 

drinken: bier: term: öl (Germ.)]                                                            [ǫl, ol] 

  42 

Germ. termen: öld (on.) (gen. aldar) 1. ‘tijd, periode’, 2. ‘mensen’ [zie Tijd: 

periode: term: öld (Germ.); Mens: term: öld (pl.) (Germ.); Mens: volk: term: 

öld (Germ.)]                                                                                      [ǫld, 

old] 

  45 

Germ. termen: öld: bruna-öld (on.) < bruni ‘brand, vuur’ en öld ‘tijd, 

periode’, ‘tijdperk van de lijkverbranding’, d.w.z. de heidense tijd, i.t.t. 

haugsöld (zie aldaar) [zie Geschiedenis: Germaanse heidendom, periode van 

het: term: bruna-öld (‘brandtijd’) (Germ.); Tijd: periode: term: öld, bruna- 

(‘brandtijd’) (naam voor de oudere periode van het Germaanse heidendom) 

(Germ.)]                           [ǫld, old, bruna-ǫld, bruna-old, brunaǫld, brunaold] 

  39 

Germ. termen: öld: hauga-öld (on.), ‘tijdperk van begrafenis onder een 

heuvel’, vlgs Snorri een jongere dodenbehandeling dan de bruna-öld (zie 

aldaar) [zie Geschiedenis: Germaanse heidendom, periode van het: term: 

hauga-öld (‘grafheuveltijd’) (Germ.); Tijd: periode: term: öld, hauga- 

(‘grafheuveltijd’) (naam voor de laatste periode van het Germaanse 

heidendom) (Germ.)]        [ǫld, old, hauga-ǫld, hauga-old, haugaǫld, 

haugaold] 

  39 

Germ. termen: öld: vargöld (on.) ‘wolfstijd’, d.w.z. een periode van oorlog en 

crisis. De term lijkt overeen te komen met de Iraanse term voor ‘wolfstijd’, 

maar heeft een andere betekenis (zie Iraanse termen: ‘wolfstijd’) [zie Tijd: 

periode van oorlog en neergang: term: vargöld (Germ.); Tijd: periode: term: 

öld, varg- (‘wolfstijd’) (naam voor een periode van oorlog en neergang) 

(Germ.)]                                                                 [ǫld, old, vargǫld, vargold] 

  50 
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Germ. termen: ölsiðr (on.) ‘bierzede’, het tegen elkaar op drinken van bier; 
vgl. de woordenstrijd (mannenvergelijking) en het bottenwerpen [zie Strijd en 
vrede: strijd, wed-: drinkwedstrijd: term: ölsiðr (‘bierzede’) (Germ.); Rite: 
volksgebruik: term: siðr, öl- (‘bierzede’) (naam voor een bierdrinkwedstrijd) 

(Germ.)]                                                                                    [ǫlsiðr, olsidr] 

  43 

Germ. termen: Ölvir (on.), persoonsnaam die verwijst naar een priesterlijke 
functie. Etym.: 1. < *alu-wīhaz ‘priester van een alu-(alh-)-heiligdom’ (De 
Vries), 2. < ulubiR = ölyfR < *alh-yfiR ‘die een functie heeft in een alh’ 
(inscriptie op de steen van Sparlösa) (Jungner) [zie Ivn: Ölvir (Germ.) (alg. 
persoonsnaam); Priester: term: alu-wīhaz* of alh-yfiR* (Germ.) 
(tempelpriester); Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Sparlösa (Germ.)] 

                                                                                                   [Ǫlvir, Olvir] 
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Germ. termen: Ómi (on.) ‘Dreuner’, een bijnaam van Odin. De betekenis 
‘dreuner’ (vgl. oe. wóma ‘lawaai’) heeft de voorkeur boven ‘de hoogste’ (< 
auhuma ‘bovenste, hoogste’) [zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Ómi’ (Germ.) (god); God: 
‘Dreuner’ (Ómi) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Ómi’ (Germ.); 
Geluid: lawaai: term: wóma (Germ.); Geluid: lawaai: term: ómi (nom. ag.) 
(kenning voor Odin) (Germ.)]                                                                  [Omi] 
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Germ. termen: önd (on.) ‘adem, leven(skracht)’, zoals Odin die gaf aan de 
mensen bij de schepping [zie Adem: term: önd (Germ.); Macht en kracht: 

levenskracht: term: önd (Germ.)]                                                     [ǫnd, ond] 
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Germ. termen: öndur (on.) zie andrar (on.)   - 

Germ. termen: önduráss (on.) ‘sneeuwschoen-Ase’, een kenning voor de god 
Ullr [zie Ivn: Ullr: ‘Önduráss’ (kenning) (Germ.) (god); God: 
‘Sneeuwschoenloper’ (önduráss) (Germ.); God: attribuut: sneeuwschoengod: 
term: önduráss (kenning voor Ullr) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: 
‘önduráss’ (Germ.); Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’: áss, öndur- 

(‘sneeuwschoen-Ase’) (kenning voor Ullr) (Germ.)]            [ǫnduráss, ondurass] 
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Germ. termen: öndurdís (on.) ‘sneeuwschoendise’, m.n. gezegd van Skaði, die 
op ski’s op wilde dieren jaagt 
[zie Ivn: Skaði: ‘Öndurdís’ (kenning) (Germ.) (godin); God: 
‘Sneeuwschoenloper’ (öndurdís) (Germ.); God: attribuut: sneeuwschoengodin: 
term: öndurdís (kenning voor Skaði) (Germ.); Geest: vruchtbaarheidsgeest, 
vrouwelijke: dís, öndur- (‘Sneeuwschoendís’) (kenning voor Skaði) (Germ.); 

Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘öndurdís’ (Germ.)]       [ǫndurdís, ondurdis] 
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Germ. termen: öndurgoð (on.) ‘sneeuwschoengod(in)’, m.n. gezegd van Skaði 
[zie Ivn: Skaði: ‘Öndurgoð’ (kenning) (Germ.) (godin); God: 
‘Sneeuwschoenloper’ (öndurgoð) (Germ.); God: attribuut: sneeuwschoengodin: 
term: öndurgoð (kenning voor Skaði) (Germ.); God: term: guþa-: goð, öndur- 
(‘sneeuwschoengod(in)’) (kenning voor Skaði) (Germ.); Symboliek: 

beeldspraak: kenning: ‘öndurgoð’ (Germ.)]                     [ǫndurgoð, ondurgod] 
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Germ. termen: öndvegi (on.) eig. ‘de tegenoverstaande zetel’, i.e. de 

‘erezetel’ of hásæti ‘hogezetel’, m.n. de öndvegi it æðra die stond tegenover 

(önd) de öndvegi it úæðra. Op de eerstgenoemde zat de heer des huizes, op 

de laatstgenoemde de eregast (of de vrouw des huizes). De eigenlijke 

hogezetel bevond zich in het midden aan de noordelijke, lange zijde van het 

adellijke boerenhuis (volgens De Vries in de noordoosthoek), dus gericht naar 

de zon. De zetel werd geflankeerd door de hogezetelzuilen die voorzien waren 

van menselijke figuren, de voorouderbeelden, en (dus) verbonden waren met 

de voorouderverering [zie Troon: zetel, hoge: term: öndvegi = hásæti (Germ.)] 

                                                                             [ǫndvegi, ondvegi, hasaeti] 
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Germ. termen: öndvegi: Konungs hásæti var á langpallinn, þann er vissi í móti 
sólu (on.) ‘De hogezetel van de koning stond op een verhoging aan de lange 
zijde met het gezicht naar de zon’, een citaat uit Morkinskinna waarin de 
plaats van de hogezetel wordt beschreven (volgens De Vries in de 
noordoosthoek) [zie Troon: zetel, hoge: term: öndvegi = hásæti (Germ.)]  

                                                                 [ǫndvegi, ondvegi, Konings hasaeti] 
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Germ. termen: öndvegissúla (on.) ‘hogezetelzuil’. De hogezetelzuilen stonden 

in het midden van de woning of de tempel en steunden het dak. De vier zuilen 

symboliseren de hemelas, maar de oorspronkelijke centrale paal is vervangen 

door een ruimte, de stafgólf. In de zuilen zijn de reginnaglar (zie aldaar) 

geslagen. In de private woning was de belangrijkste functie van de 

hogezetelzuil echter die van heilig voorwerp, voorzien van voorouderbeelden 

en dus verbonden met de voorouderverering; ze werden geacht mana te 

bezitten en geluk te brengen aan de familie. De zuilen hoorden bij de öndvegi 

(zie aldaar), de erezetel van de heer des huizes. De belangrijkste functie van 

de zuilengroep in de tempel was de ondersteuning van het dak, zodat hier de 

nadruk lag op de kosmische symboliek van de hemeldragende wereldzuil. De 

zuilen in de tempel waren voorzien van godenbeelden, m.n. van Thor. [zie 

Bouwwerk: zuil, steun-; dakdragende niet-centale: term: öndvegissúla 

(Germ.); Religieus voorwerp: zuil, heilige: term: öndvegissúla (in de 

boerenwoning) (Germ.); Symboliek: zuil [niet-centrale dakdragende 

zuilengroep, de öndvegissúlur] als symbool van de wereldas] (Germ.)] 

                                                                            [ǫndvegissúla, ondvegissula] 
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Germ. termen: ørlög (on.) zie noodlot (nl.)   - 

Germ. termen: ørlögþáttr, ørlögsíma (on.) zie spinnen en weven (nl.)   - 

Germ. termen: örn (on.) ‘arend’ [zie Vogel: arend: term: örn (Germ.)]  

                                                                                                        [ǫrn, orn] 
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Germ. termen: ōs, gen. pl. ēsa (oe.) zie ansuz*: ōs (oe.)   - 

Germ. termen: óskasonr (on.) ‘pleegzoon’. Zoals de walkuren Herjanns (= 
Odins) ‘meisjes’ zijn, zo zijn de einherjar zijn ‘pleegzonen’. Zie Herjann [zie 
Familierelaties: pleegzoon: term: óskasonr (Germ.)]                         [oskasonr] 
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Germ. termen: Óskópnir (on.), het slagveld van de eindstrijd tijdens de 
Ragnarök volgens Vm.; Fm. noemt dit slagveld Vígríðr [zie Kosmografie en 
geografie: gebied: veld, slag-: ‘Óskópnir’ (Germ.); Kosmografie en geografie: 
gebied: veld, slag-: ‘Vígríðr’ (Germ.)]                                  [Oskopnir, Vigridr] 
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Germ. termen: oskoreidi (no.), een van de (Noorse) benamingen voor de Wilde 
jacht. Mogelijke betekenissen: 1. < Ásguðsreið ‘rit van de Asengod (= Odin)’ 
(Hægstad), 2. ’schrikrit’, vergelijk öskurligr ‘verschrikkelijk’ (Celander, Ivar 
Aasen); vgl. Wilde Jacht (nl.) [zie Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’: term: 
oskoreidi (Germ.); Karakter en gedrag: angstaanjagendheid: term: öskurligr 
(adj.) (Germ.); Reis: rijden: term: reidi, osko- (benaming voor de Wilde Jacht) 

(Germ.)]                                                                           [ǫskurligr, oskurligr] 
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Germ. termen: öskurligr (on.) zie oskoreidi (no.)   - 

Germ. termen: Ōstara (ohd.) = Eostra (oe.), de IE zonnegodin, vergelijk Uṣas 

(skt.), Eos (gr.), Aurora (lat.), Aushra (lit.). Zie ook Eastur-mōnath en ōstarūn. 
Ostara is de nieuwe lentezon en de schenkster van groei en vruchtbaarheid 
[zie Ivn: Ōstara (Germ.) (godin)]                                                          [Ostara] 
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Germ. termen: ōstarūn (ohd.) (pl.), naam voor het (Chr.) paasfeest (d. Ostern, 
eng. Easter). Ōstara (sg.) is de zonnegodin [zie Feest: lentefeest: paasfeest: 
term: ōstarūn (pl.) (Germ.); Ivn: Ōstara (Germ.) (godin); Feest: lentefeest: 
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paasfeest: term: Ostern (Germ.); Feest: lentefeest: paasfeest: term: Easter 
(Germ.)]                                                                                            [ostarun] 

Germ. termen: Osterfeuer (d.) ‘paasvuur’, een van de gebruiken die 
voortkomen uit de zonnecultus en voorkomen in Noord-Duitsland, Nederland 
en Jutland [zie Vuur: paasvuur: term: Osterfeuer (Germ.)] 
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Germ. termen: Ostern (d.) zie ōstarūn (ohd.)   - 

Germ. termen: óþoli (on.) zie æði (on.)   - 

Germ. termen: otr (on.) ‘otter’, tevens de naam van de zoon van Hreiðmar en 
de broer van Fafnir en Regin. Hij wordt gedood door Loki, die daarop het 
otrgjöld moet betalen [zie Dier: otter: term: otr (myth. fig.) (Germ.); Ivn: Otr 
Hreiðmarsson (Germ.) (otter)] 
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Germ. termen: otrgjöld (on.) zie gjald: otrgjöld (on.)   - 

Germ. termen: para (ohd.) zie baro (ohd.)   - 

Germ. termen: parawari (ohd.), eig. ‘hoeder van het heilige woud’, d.w.z. 
‘priester’; vgl. baro [zie Priester: term: parawari (Germ.) (tempelpriester); 
Beroep en functie: bewaker van het woud: term: wari, para- (‘hoeder van het 
heilige woud’) (soort priester) (Germ.)] 
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Germ. termen: Perchten (d.), mannen die mooi uitgedost als schönen Perchten 
of angstaanjagend uitgedost als schiachen Perchten tijdens midwinter 
rondgaan [zie Sociologie: gemeenschap, religieuze: mannenbond, Germaanse: 
‘Perchten’ (Germ.)] 
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Germ. termen: Perhta = Perchta (d.) ‘stralende verschijning’, demon die het 
karakter kreeg van moedergodin; vgl. Holda [zie Ivn: Perhta (Germ.) (godin); 
Licht en duisternis: schittering: term: perhta (‘stralende verschijning’) (nom. 
ag.) (godennaam) (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: pfaffo (ohd.) ‘priester’, een leenwoord uit het Grieks met een 
Chr. betekenis, dat door de Gotische missie in het Oud-Hoogduits terecht 
kwam [zie Priester: term: pfaffo (Chr.-Germ.)] 
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Germ. termen: Pfinztag (ohd.) ‘donderdag’, eig. ‘vijfde dag’, een leenwoord 
uit het Grieks met een Chr. betekenis, dat door de Gotische missie in het Oud-
Hoogduits terecht kwam [zie Tijd: dag, week-: donderdag: term: Pfinztag 
(Chr.-Germ.); Tijd: dag: term: tag, Pfinz- (‘vijfde dag’) (naam voor 
donderdag) (Chr.-Germ.)] 
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Germ. termen: Phol (westgerm.), de eerstgenoemde naam in de Tweede 
Merseburger toverspreuk, van wie niet duidelijk is wie ermee bedoeld wordt. 
Volgens De Vries is Phol gelijk aan *Fol of *Vol, de tegenhanger van de Noord-
Germaanse Freyr en dezelfde als Frō. *Fol is de belangrijkste god in de spreuk, 
identiek met de aanduiding balderes en de bezitter van het paard. Betekenis: 
enige mogelijkheden: ‘veulen’ (Preusler); ‘volheid’, wegens Volla (De Vries) 
[zie Frō: ‘Fol (Phol, Vol)’ (De Vries) (Germ.) (god); God: ‘Fol= Vol’ (Germ.); 
Paard: veulen: term: phol (Preusler) (Germ.); God: ‘Overvloed’ (*Fol, *Vol, 
Volla, Fulla; De Vries) (Germ.); Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: 
fol (phol, vol) (De Vries) (naam van een god) (Germ.)] 

  47 

Germ. termen: Phol ende Uuodan / vuorun zi holza (westgerm.), de eerste 
regel van de Tweede Merseburger toverspreuk [zie Literatuur: Merseburger 
toverspreuk, Tweede (Germ.)] 
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Germ. termen: pijlschot (nl.), term voor ‘ziekte’, veroorzaakt door het zenden 
van een pijl door bovennatuurlijke wezens, vandaar de term elfenschot in 
verschillende Germ. talen [zie Wisseling: overdracht van kracht: door 
uitzending van een pijl (pijlschot); Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot 
(alg.) (Germ.); Werkzaamheid: zenden: term: schot, pijl- (nom. act.) (naam 
voor (de oorzaak van) bep. ziekten) (alg.) (Germ.)] 
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Germ. termen: pijlschot: Alpenschuβ (d.) ‘alpenschot’, (oorzaak van) ziekte 
[zie Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: Alpenschuβ (Germ.); 
Werkzaamheid: zenden: term: schuß, Alpen- (‘alpenschot’) (nom. act.) (naam 
voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.)]                          [Alpenschuss] 

  40 

Germ. termen: pijlschot: Alpstich (d.) ‘alpensteek’, (oorzaak van) ziekte [zie 
Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: Alpstich (Germ.); Werkzaamheid: 
steken: term: stich, Alp- (‘alpensteek’) (nom. act.) (naam voor (de oorzaak 
van) een bep. ziekte) (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: pijlschot: alvskot (no.) ‘elfenschot’, (oorzaak van) ziekte of 
beensplinter in slachtvlees [zie Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: 
alvskot (Germ.); Lichaam: bot (been): splinter: term: alvskot (‘elfenschot’) 
(Germ.); Werkzaamheid: zenden: term: skot, alv- (‘elfenschot’) (nom. act.) 
(naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: pijlschot: alvspil (no.) ‘elfenpijl’, beensplinter in slachtvlees 
[zie Lichaam: bot (been): splinter: term: alvspil (‘elfenpijl’) (Germ.); Wapen: 
pijl: term: pil, alvs- (‘elfenpijl’) (beensplinter) (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: pijlschot: dvergskot (no.) ‘dwergenschot’, beensplinter in 
slachtvlees [zie Lichaam: bot (been): splinter: term: dvergskot 
(‘dwergenschot’) (Germ.); Werkzaamheid: zenden: term: skot, dverg- 
(‘dwergenschot’) (nom. act.) (beensplinter) (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: pijlschot: elf-shot (eng.) ‘elfenschot’, (oorzaak van) ziekte, 
m.n. door witte wieven veroorzaakt. Zie ook pilwizzschos [zie Welzijn en 
ziekte: ziekte: term: pijlschot: elf-shot (Germ.); Werkzaamheid: zenden: 
term: shot, elf- (‘elfenschot’) (nom. act.) (naam voor (de oorzaak van) een 
bep. ziekte) (Germ.)]                                                                         [elfshot] 

  39 

Germ. termen: pijlschot: elleskudt (de.) ‘elfenschot’, (oorzaak van) ziekte 
[zie Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: elleskudt (Germ.); 
Werkzaamheid: zenden: term: skudt, elle- (‘elfenschot’) (nom. act.) (naam 
voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: pijlschot: esa gescot (oe.) ‘asenschot’, (oorzaak van) ziekte 
[zie Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: esa gescot (Germ.); 
Werkzaamheid: zenden: term: gescot, esa- (‘asenschot’) (nom. act.) (naam 
voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: pijlschot: gandr (scand.) zie gandr (scand.)   - 

Germ. termen: pijlschot: hægtessan gescot (oe.) ‘heksenschot’, (oorzaak van) 
ziekte [zie Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: hægtessan gescot 
(Germ.); Werkzaamheid: zenden: term: gescot, hægtessan (‘heksenschot’) 
(nom. act.) (naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.)] 
                                                                                         [haegtessan gescot] 

  40 

Germ. termen: pijlschot: Hexenschuβ (d.) ‘heksenschot’, (oorzaak van) ziekte 
[zie Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: Hexenschuβ (Germ.); 
Werkzaamheid: zenden: term: schuß, Hexen-(‘heksenschot’) (nom. act.) 
(naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.)]               [Hexenschuss] 

  40 

Germ. termen: pijlschot: Marstich (d.) ‘maresteek’, (oorzaak van) ziekte [zie 
Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: Marstich (Germ.); Werkzaamheid: 
steken: term: stich, Mar- (‘maresteek’) (nom. act.) (naam voor (de oorzaak 
van) een bep. ziekte) (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: pijlschot: pilwizzschos (mhd.) ‘wittewievenschot’, (oorzaak 
van) ziekte, m.n. door witte wieven veroorzaakt. Zie ook elf-shot [zie Welzijn 
en ziekte: ziekte: term: pijlschot: pilwizzschos (Germ.); Werkzaamheid: 
zenden: term: schos, pilwizz-(‘wittewievenschot’) (nom. act.) (naam voor (de 
oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.)] 

  39 
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Germ. termen: pijlschot: sending (on.) ‘zending’, (oorzaak van) ziekte [zie 
Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: sending (Germ.); Werkzaamheid: 
zenden: term: sending (‘zending’) (nom. act.) (naam voor (de oorzaak van) 
een bep. ziekte) (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: pijlschot: spere (oe.): Ut, lytel spere, gif her inne sie ‘Naar 
buiten, kleine speer, als je hierin zit’, toverspreuk om de ‘ziektepijl’ uit het 
lichaam te halen [zie Literatuur: Oud-Engelse toverspreuk (Germ.); Welzijn en 
ziekte: ziekte: term: pijlschot: spere (Germ.); Wapen: speer: term: spere 
(naam voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.); Taal: spreuk: frase: 
‘Ut, lytel spere, gif her inne sie’(Germ.)] 

  40 

Germ. termen: pijlschot: trollskot (no.) ‘trollenschot’, beensplinter in 
slachtvlees [zie Lichaam: bot (been): splinter: term: trollskot (‘trollenschot’) 
(Germ.); Werkzaamheid: zenden: term: skot, troll- (‘trollenschot’) 
(beensplinter) (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: pijlschot: ylfa gescot (oe.) ‘elfenschot’, (oorzaak van) ziekte 
[zie Welzijn en ziekte: ziekte: term: pijlschot: ylfa gescot (Germ.); 
Werkzaamheid: zenden: term: gescot, ylfa (‘elfenschot’) (nom. act.) (naam 
voor (de oorzaak van) een bep. ziekte) (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: pilwiz (mhd.) zie Bilwis (d.)   - 

Germ. termen: pilwizzschos (mhd.) zie pijlschot: pilwizzschos (mhd.)   - 

Germ. termen: plōzhūs (ohd.), eig. ‘offerhuis’, d.w.z. ‘tempel’ [zie 
Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: plōzhūs (Germ.); Bouwwerk: 
huis:: term: hūs, plōz- (‘offerhuis’) (naam voor een Germaanse tempel) 
(Germ.)]                                                                                            [plozhus] 

  42 

Germ. termen: Pol (westgerm.), volgens Grimm identiek aan Phol wegens de 
toponiemen Pholesbrunnen en Pholesauwa [zie Ivn: Pol = Phol (vlgs Grimm) 
(Germ.) (god); Ivn: Pholesbrunnen (12e eeuw) = mod. Pfulsborn (Du.) (topogr., 
tNv Saaleplatte (dorp) (tNv Jena), gem. Saaleplatte, kr. Weimarer Land, 
Thüringen); Pholesauwa = mod. Pfalsau (Du.) (topogr.)] 

  47 

Germ. termen: popel (d.), korendemon in zijn functie van kinderschrik [zie 
Geest: vruchtbaarheidsgeest: vegetatiegeest: korengeest: kinderschrik: popel 
(Germ.)] 

  39 

Germ. termen: primsigning (on.) zie signa: primsigning (on.)   - 

Germ. termen: Pulaz* (westgerm.), volgens Von Grienberger identiek aan de 
Germaanse god Phol [zie Ivn: Pulaz = Phol (vlgs Von Grienberger) (Germ.) (god)] 

  47 

Germ. termen: quecprunno (ohd.) ‘levenbrengende bron’, een heilige bron 
wier water leven brengt [zie Wateren: bron, heilige: levenbrengende bron: 
term: quecprunno (Germ.)] 

  41 

Germ. termen: rå (no.), blijkbaar een geest die in de aarde woont [zie Geest: 
aardgeest: rå (Germ.)]                                                                        [ra, raa] 

  41 

Germ. termen: ráða (on.) 1. ‘heersen, bepalen’ (vgl. regin en Rán), 2. 
‘beramen’, zoals in de uitspraak ‘ek því réð’ ‘ik heb dit bedacht’ van Loki in 
Ls. 28 dat hij de moord op Baldr heeft beraamd [zie Heerschappij: term: ráða 
(vb.) (Germ.); Psychologie: verzinnen: beramen: term: ráða (Germ.)]     [rada] 

  39  48 

Germ. termen: ráðbani (on.) zie handbani (on.)   - 

Germ. termen: raddlið (on.) ‘stemvolk’, het gevolg (30 personen) van de 
seiðkona of seiðmaðr, dat toverliederen zingt [zie Sociologie: gemeenschap 
van het geheime genootschap: heksen: term: raddlið (Germ.); Mens: volk: 
term: lið, radd- (‘stemvolk’) (heksengevolg) (Germ.)]                         [raddlid] 

  40 

Germ. termen: ræna (on.) zie Rán (on.)   - 

Germ. termen: ragin (got.) ‘raad, besluit’ [zie Wet en orde: recht: wettelijk 
besluit: term: ragin (Germ.)] 

  44 
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Germ. termen: ragna (on.) ‘bezweren, afsmeken’, maar afgeleid van de 
betekenis ‘raadgeven’ [zie Eed: bezweren: term: ragna (Germ.)] 

  44 

Germ. termen: ragnarök (on.) ‘lot der goden’, dat aan hen voltrokken wordt 
aan het eind der tijden. Hetzelfde als tíva rök. De spelling ragnarøk(k)r 
(‘godenschemering’) in bijv. Ls. 39 en Gylfaginning 26 wordt gezien als een 
schrijffout, aangezien de betekenis geheel verschillend is [zie Lot: goden, ~ 
der: term: ragnarök = tíva rök (naam voor de wereldondergang) (Germ.); Wet 
en orde: orde: wereldondergang: ‘Ragnarök’ (‘lot der goden’) (Germ.)]   

                                                       [ragnarǫk, ragna rǫk, ragnarok, ragna rok] 

  44 

Germ. termen: ragr (on.) zie argr (on.)   - 

Germ. termen: rahō* (rahu) (germ.) zie Griekse termen: Ραος   - 

Germ. termen: Rán (on.), Betekenis, twee mogelijkheden: 1. ‘roofster’ bij 
ræna ‘roven’, 2. ‘bepalende macht’ bij ráða ‘heersen, bepalen’ (vgl. regin); 
Functie: zeereuzin die verdronken schipbreukelingen in haar net vangt [zie 
Ivn: Rán (Germ.) (godin-reuzin/personificatie); Bezit en roof: diefstal: term: 
ræna (Germ.)]                                                                                        [Ran] 

  39 

Germ. termen: raptr (on.) zie Griekse termen: Ραος   - 

Germ. termen: rauðini (oern.) zie reynir (on.)   - 

Germ. termen: Recke (d.) zie  vargr (on.)   - 

Germ. termen: regan(o)giscapu (os.) ‘door de goddelijke macht bepaald’, m.n. 
t.a.v. het lot [zie Lot: term: regan(o)giscapu (Germ.); Heerschappij: beheren: 
term: regan(o)giscapu (‘door de goddelijke macht bepaald’) (part.) (Germ.)] 
                                                                         [regangiscapu, reganogiscapu] 

  44 

Germ. termen: regin = rögn (on.), n. pl., gen. ragna, ‘de heersende machten’, 
d.w.z. ‘de goden’ (vgl. ráða). Het zijn ’beraadslagende, door overleg 
heersende machten’, geen tovermachten, hoewel ze wel magische krachten 
hebben [zie Macht en kracht: heersende ~: term: regin = rögn (naam voor de 
goden) (Germ.); Godenstelsel: godengroep: 01.: term: regin = rögn (n. pl.) 

(‘heersende machten’) (Germ.)]                                                    [rǫgn, rogn] 

  39  44 

Germ. termen: regin: ginnregin (on.) ‘de goden in het bezit van magische 
krachten’, hetgeen een bijzondere karaktertrek aanduidt van de regin [zie 
Godenstelsel: godengroep: 01.: term: regin, ginn- (‘goden met magische 
krachten’) (Germ.)] 

  44 

Germ. termen: regin: uppregin (on.) ‘de goden heersend vanuit de hoge’, 
hetgeen hun plaats en verhevenheid aanduidt [zie Godenstelsel: godengroep: 
01.: term: regin, upp- (‘goden in de hoge’) (Germ.)] 

  44 

Germ. termen: regindómr (on.) eig. ‘oordeel der goden’, d.w.z. ‘het laatste 
oordeel (over de wereld)’, zoals de Machtige deze verricht na de 
wereldondergang in de Vsp. 58 van het Hauksbók [zie Ethiek: oordeel: laatste 
rechtsoordeel over de wereld: term: regindómr (Germ.)]                [regindomr] 

  50 

Germ. termen: reginkunnr (on.) ‘van goddelijke natuur’, m.n. als 
karakterisering van runen [zie Karakter en gedrag: karakter: goddelijke 
natuur: term: reginkunnr (adj.) (Germ.); Kunst en schrift: schrift, runen-: 
runeteken: term: rúnar reginkunnar (‘runen van goddelijke natuur’) (Germ.)] 

  44 

Germ. termen: reginnagl (on.) eig. ‘godennagel’, ‘heilige nagel’, een van de 
cultisch belangrijke hogezetelnagels die in de kop van het Thor-beeld, dat in 
de hogezetelzuilen was uitgesneden, waren geslagen. Er is een verband met de 
voorstellingen van de wereldboom bij de Lappen die in de cultische paal (de 
imitatie van de wereldboom) een pin sloegen als symbool van de poolster (de 
centrale wereldas). Ook is er eenzelfde verband tussen de wetsteen in het 
hoofd van Thor en het stukje vuursteen dat met een pin in het hoofd van het 

  44  46  50 
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godenbeeld van Horagalles werd geslagen. Zie ook Latijnse termen: clavus [zie 
Voorwerp: spijker, heilige: term: reginnagl (Germ.)] 

Germ. termen: regn: augna regn Óðs beðvinu (on.) ‘ogenregen van Óðs 
bedgenote’, een kenning voor ‘tranen’: Freyja treurt om de verdwijning van 
haar man Óðr [zie Lichaam: lichaamssap: traan: term: ‘augna regn Óðs 
beðvinu’ (kenning) (Germ.); Wolk en regen: regen: term: regn: augna regn Óðs 
beðvinu (‘ogenregen van Óðs bedgenote’) (kenning voor tranen) (Germ.); 
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘augna regn Óðs beð (Germ.)] 
                                                                                [augna regn Ods bedvinu] 

  45 

Germ. termen: reğnian (oe.) ‘bepalen, regelen’ [zie Heerschappij: beheren: 
term: reğnian (Germ.)]                                                                      [regnian] 

  44 

Germ. termen: reið (on.) 1. ‘rit’, 2. ‘wagen’, 3. ‘donder’, vgl. laps raiððē 
‘donder’ en de bijnaam van Thor, ‘Reiðar týr’ [zie Reis: rijden: term: reið 
(Germ.); Wagen: term: reið (Germ.); Natuurverschijnsel: donder: term: reið 
(Germ.)]                                                                                                 [reid] 
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Germ. termen: reið Rungnis (on.) ‘wagen van Hrungnir’. Alleen volgens het 
Sigrdrifumál zou Hrungnir een wagen hebben [zie Wagen: Hrungnir, ~ van: 
term: reið Rungnis (Germ.)]                                                        [reid Rungnis] 
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Germ. termen: reiðar týr (on.) zie teiwaz*: týr, reiðar (on.)   - 

Germ. termen: reisa hjört (fär.), naam van het hertenspel [zie Drama: spel, 
herten-: term: reisa hjört (Germ.)]                                                [reisa hjort] 
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Germ. termen: rekwaz* (germ.) ‘duisternis’, ~ got. riqis [zie Licht en 
duisternis: duisternis: term: rekwaz* (Germ.); Licht en duisternis: duisternis: 
term: riqis (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: rekwaz*: Requalivahanus, misschien een Germaanse (of 

Keltische) god van het dodenrijk en de vruchtbaarheid. Etym. en betekenis 

onzeker: 1. rekwa + liƀa ‘de in de duisternis levende’ (Holthausen), 2. rekwa + 

liwa (< lat. livor) ‘de donkerkleurige’ (Much), 3. kelt. recaranus ‘de man die 

voren trekt’ (en de heilbron vindt) (I. Höpfner), 4. ’die in de duisternis van het 

woud leeft’ (Kauffmann), 5. god van de onderwereld (Roediger), 6. rekwaz + 

liwa (impluvium), een plaatsnaam, vgl. Schwarzleo (Von Grienberger), 7. 

*rekwaz ~ got. riqis ‘duisternis’, –ahanus = -ānus is onduidelijk. Zie ook 

Latijnse termen: inscriptie: Deo Requalivah / ano. Het fruitoffer duidt op het 

aspect van vruchtbaarheid [zie Ivn: Requalivahanus (Germ. (of Kelt.)) (god)] 

  48 

Germ. termen: reus (nl.), een natuurgeest die volgens zijn werkzaamheid 

gecategoriseerd wordt. Andere benamingen: duris, thuris (ohd.), þurs (on.), 

troll (on.), hiune (mhd.). Voor jötunn en hrímþurs zie aldaar [zie Geest: reus: 

term: reus (Germ.); id.: duris (thuris); id.: hiune; id.: þurs; id.: troll] 

  39 

Germ. termen: reynir (on.) ‘lijsterbes’, < oern. *rauðini, verg. skt. rohini 
(plantennaam), dus genoemd naar de rode kleur van de bes [zie Boom: 
lijsterbes: term: reynir (Germ.); Boom: lijsterbes: term: rauðini* (Germ.)] 

  40  46 

Germ. termen: reynir: reynir er björg þórs (on.) ‘de lijsterbes is de redding 
van Thor’, spreekwoord dat verwijst naar de gebeurtenis in de mythe van 
Thors slachting van Geirrøðr, waarin Thor bij het oversteken van de zwellende 
rivier de Vimur zich aan een lijsterbes vasthoudt om niet meegesleurd te 
worden. Daarom kreeg de naam þórbjörg als kenning reynirunnr (lett. 
‘lijsterbes-vriendin’ ?) bij Grettir (Æfikviða) [zie Boom: lijsterbes: term: reynir 
(Germ.); Ivn: þórbjörg: ‘Reynirunnr’ (‘lijsterbesbos’) (kenning) (Germ.); 
Vegetatie: woud: term: runnr, reyni- (‘lijsterbesbos’) (kenning voor de naam 
þórbjörg) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘reynirunnr’ (Germ.); 
Symboliek: beeldspraak: spreekwoord: ‘reynir er björg þórs’ (Germ.)] 

                                                      [reynir er bjǫrg þórs, reynir er bjorg Thors] 
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Germ. termen: reynir: reynirunnr (on.) zie reynir er björg þórs (on.)   - 

Germ. termen: reyrsproti (on.) ‘rietstengel’, zoals de plant (rietstengel) die 
verandert in een wapen (pijl) in de Vikarr-sage [zie Vegetatie: rietstengel: 
term: reyrsproti (Germ.)]  

  48 

Germ. termen: riða (on.) 1. ‘rijden’, 2. ‘door de lucht rijden of vliegen’, 3. 
(subst.: -riða) ‘-heks’ 

  - 

Germ. termen: riða: gandreið (on.) zie gandr: gandreið (on.)   - 

Germ. termen: riða: kveldriða, myrkriða, túnriða (on.), termen voor ‘heks’ in 
de mythische voorstelling. Ze vliegen door de lucht en rijden op omheiningen. 
Vgl. gandr: gandreið [zie Geest: heks: term: riða, kveld- (‘avondrijdster’) 
(Germ.); Geest: heks: term: riða, myrk- (‘rijdster bij duisternis’) (Germ.); 
Geest: heks: term: riða, tún- (‘hekkenrijdster’) (Germ.); Reis: rijden: term: -
riða (nom. ag.) (term voor heks) (Germ.)]                [rida, kveldrida, myrkrida] 

  40 

Germ. termen: rideld (no.) zie noodvuur (nl.)   - 

Germ. termen: Rígr (on.) <  schots-gael. rìgh ‘koning’, gebruikt als 

persoonsnaam en toenaam van Heimdallr in de Rígsþula. Hij is de insteller van 

de maatschappelijke orde [zie Ivn: Heimdallr: ‘Rígr’ (Germ.) (god); God: 

‘Koning’ (Rígr) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Rigr’ (Germ.); 

Heerser: koning: term: rígr (Germ.); Heerser: koning: term: rìgh (schots-gael.) 

(Kelt.)]                                                                                                   [Rigr] 

  48 

Germ. termen: riki (on.) zie til sigrs ok ríkis konungi sínum (on.)   - 

Germ. termen: ríkr (on.) 1. ‘machtig, groot, sterk’, 2. ‘rijk’ (adj.). In Vsp. 58 
in het Hauksbók is sprake van de nederdaling van de Machtige, inn ríki, voor 
het laatste oordeel (at regindómi) na de ondergang van de wereld. Misschien is 
de Christelijke god bedoeld [zie Macht en kracht: macht: term: ríkr (adj.) 
(Germ.); God: ‘Machtige’ (inn Ríki) (Germ.)]                                     [rikr, riki] 

  50 

Germ. termen: Rímur (on.) ‘rijmen’, epische poëzie uit IJsland vanaf de 14e 

eeuw. Ze is ontstaan uit de skaldenpoëzie. Een strofe telt twee tot vier 

versregels. Toepassing van rijm, alliteratie en rímnahættir (rímur-metrum). 

Pas in de 20e eeuw daalde de populariteit van deze poëzie [zie Literatuur: 

Rímurpoëzie (Germ.); Taal: rijm: term: ríma: rímur (naam voor bep. epische 

poëzie) (Germ.)]                                                              [rimur, rimnahaettir] 
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Germ. termen: rind (zw.) zie Rindr (on.)   - 

Germ. termen: Rindr (on.) in Bdr. en Rinda (lat.) bij Saxo. Etym. en betekenis: 
1. De oorsrponkelijke naam is wrsch. *Vrindr < IE wortel *vr- ‘bedekken’: a. 
wegens alliteratie in Bdr. 11: Rindr berr Vála í Vestrsölum (‘Rindr baart Váli in 
de Westelijke zaal’), b. wegens toponiem Vrinnevi < *Vrindavi ‘heiligdom van 
Vrindr’; 2. ~ rind (zw.) ‘klimop’, dus een godin van de kracht van de wasdom; 
3. Naam en betekenis zijn onzeker, maar Rindr is wrsch. een godin van de 
vruchtbaarheid, zoals Hörn. 
Mythologie: Bij Saxo is zij de godin-reuzin die Odin wilde verleiden om bij haar 
de wreker van Baldr te verwekken. In Bdr. baart zij Váli, bij Saxo baart zij 
Bous, een vruchtbaarheidsgod. Het wrekersmotief is oorspronkelijk en ook de 
skaldische verwijzingen bevestigen de echtheid van de mythe 
[zie Ivn: Rindr = lat. (Saxo) Rinda (Germ.) (godin-reuzin); Mythe: Odins 
verleiding van Rinda (Saxo) (Germ.); Mythische woning: naam: ‘Vestrsalir’, ~ 
van Rindr (Germ.); Paleis: zaal: term: salir, Vestr- (‘westelijke zaal’) (woning 
van Rindr) (Germ.); Ivn: Vrinnevi (Zw.) (huisloc., tZv Norrköping (stad), 
Vrinnevi, Norrköpings kommun, Östergötland); Vegetatie: klimop: term: rind 
(Germ.)] 

  45  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
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/25.%20Index%20(2)%20van%20Griekse%20-%20Overige%20niet-IE%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30.%20Index%20(3)%20van%20Sanskritische%20termen%20A%20-%20N.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30a.%20Index%20(4)%20van%20Sanskritische%20termen%20O%20-%20Y.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                                   ga naar > Index (2) van Griekse - Overige niet-IE termen                           
                                                                        > Index (3) van Sanskritische termen A - N 
                                                                        > Index (4) van Sanskritische termen O - Y 
 
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 

 

Germ. termen: Rindr: seið Yggr til Rindar (on.) ‘Yggr betoverde Rinda’, een 
bewijs uit de skaldenpoëzie voor de veronderstelling dat de Rinda-mythe een 
echte mythe was [zie Mythe: Odins verleiding van Rinda (Saxo) (Germ.)] 
                                                                                       [seid Yggr til Rindar] 

  45 

Germ. termen: Rindr: þann gól Rindi Rani (on.) ‘toen betoverde Rani Rinda’, 
een bewijs uit de skaldenpoëzie voor de veronderstelling dat de Rinda-mythe 
een echte mythe was [zie Mythe: Odins verleiding van Rinda (Saxo) (Germ.)] 
                                                                                      [thann gol Rindi Rani] 

  45 

Germ. termen: riqis (got.) zie rekwaz* (germ.)   - 

Germ. termen: rögn (on.) zie regin (on.)   - 

Germ. termen: Rögnir (on.) ’heer der regin of rögn’, nl. de goden, een 
bijnaam van Odin [zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Rögnir’ (Germ.) (god); God: ‘Heer 
der goden’ (Rögnir) (Germ.); Heerser: heer der goden: term: rögnir (kenning 
voor Odin) (Germ.); Godenstelsel: godengroep: 01.: term: regin = rögn (n. pl.) 

(‘heersende machten’) (Germ.)]                                              [Rǫgnir, Rognir] 

  45 

Germ. termen: rökstólar (on.) (pl.) ‘rechterstoel’, m.n. die waarop de 
Germaanse goden plaatsnemen [zie Troon: rechterstoel: term: rökstólar (pl.) 

(Germ.)]                                                                          [rǫkstólar, rokstolar] 

  41  44 

Germ. termen: Röskva (on.) ‘rijpster’, d.w.z. die vegetatie doet rijpen wegens 
~ got. wrisqan ‘rijpen’. Ze is dan ook een godin van de vruchtbaarheid (en de 
zuster van þjálfi) [zie Ivn: Röskva (Germ.) (myth. fig.); God: ‘Rijpster’ 
(Röskva) (Germ.); Mythe: Thors slachting van Hymir: Thor en de bok (SnE) 
(Germ.); Dood en leven: rijpen: term: wrisqan (Germ.); Dood en leven: rijpen: 

term: röskva (nom. ag.) (Germ.)]                                            [Rǫskva, Roskva] 

  49 

Germ. termen: rótartré (on.)’boomwortelstronk’, dat als dood hout gebruikt 
wordt voor zwarte magie [zie Boom: boomwortel: term: rótartré (Germ.); 
Religieus voorwerp: toverattribuut: dood hout]                                  [rotartre] 

  40 

Germ. termen: rún (on.) 1. oorspr. ‘gemompelde toverspreuk’, 2. 
‘toverinscriptie (d.m.v. runentekens)’, 3. ‘runeteken’. Het spreken of 
mompelen van de toverspreuk ging dus over in het schrijven of ritsen hiervan 
[zie Taal: spreuk: term: rún (oorspr.) (Germ.); Taal: tekst: inscriptie, tover-: 
term: rún (Germ.); Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: term: rún 
(Germ.)]                                                                                                  [run] 

  40 

Germ. termen: rún: brimrúnar (on.) ‘golfrunen’, zoals genoemd in het 
Sigrdrifumál: brimrúnar … ok leggja eldi í ár (on.) ‘golfrunen die in de 
roeiriemen gebrand worden’, hetgeen de kracht ervan vergroot, nl. om de 
golven te beteugelen; tekst uit de [zie Kunst en schrift: schrift, runen-: 
runeteken: term: rúnar, brim- (‘golfrunen’) (Germ.)]              [run, brimrunar] 

  40 

Germ. termen: rún: ginnorúnar (on.) ‘toverrunen’ [zie Kunst en schrift: 
schrift, runen-: runeteken: term: rúnar, ginno- (‘toverrunen’) (Germ.)]   
                                                                                             [run, ginnorunar] 

  40 

Germ. termen: rún: hugrúnar (on.) ‘verstandsrunen’, die Hróptr (Odin) heeft 
gevonden en die de mensen verstand geven [zie Kunst en schrift: schrift, 
runen-: runeteken: term: rúnar, hug- (‘verstandsrunen’) (Germ.)]   
                                                                                               [run, hugrunar] 

  45 

Germ. termen: rún: limrúnar (on.) ‘twijgrunen’, geneeskrachtige runen [zie 
Kunst en schrift: schrift, runen-: term: rúnar, lim- (‘twijgrunen’) (Germ.)]    
                                                                                                [run, limrunar] 

  40 

Germ. termen: rún: málrúnar ‘spraakrunen’ [zie Kunst en schrift: schrift, 
runen-: runeteken: term: rúnar, mál- (‘spraakrunen’) (Germ.)]    
                                                                                               [run, malrunar] 

  40 

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
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/25.%20Index%20(2)%20van%20Griekse%20-%20Overige%20niet-IE%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30.%20Index%20(3)%20van%20Sanskritische%20termen%20A%20-%20N.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30a.%20Index%20(4)%20van%20Sanskritische%20termen%20O%20-%20Y.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                                   ga naar > Index (2) van Griekse - Overige niet-IE termen                           
                                                                        > Index (3) van Sanskritische termen A - N 
                                                                        > Index (4) van Sanskritische termen O - Y 
 
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 

 

Germ. termen: rún: meginrúnar (on.) ‘machtige runen’, een kenmerk van 
runen, die immers toverkracht bevatten [zie Kunst en schrift: schrift, runen-: 
runeteken: term: rúnar, megin- (‘machtige runen’) (Germ.)]      
                                                                                            [run, meginrunar] 

  40 

Germ. termen: rún: ölrúnar ‘bierrunen’ [zie Kunst en schrift: schrift, runen-: 

runeteken: term: rúnar, öl- (‘bierrunen’) (Germ.)]         [run, ǫlrúnar, olrunar] 

  40 

Germ. termen: rún: sigrúnar ‘zegerunen’ [zie Kunst en schrift: schrift, runen-: 
runeteken: term: rúnar, sig- (‘zegerunen’) (Germ.)]                   [run, sigrunar] 

  40 

Germ. termen: rúna (got.) ‘geheimenis’, een woord uit de religieuze sfeer, dat 
echter niet uit het Keltisch (rún) ontleend is [zie Filosofie: kennis: geheim: 
term: rúna (Germ.); Filosofie: kennis: geheim: term: rún (Kelt.)]            [runa] 

  39 

Germ. termen: runeninscriptie: aaaaaaaaRRRnnnnbmutttalu (oern.), 
schijnbaar zinloze runenreeks uit Lindholm ter vergroting van de macht van 
een voorwerp waarop de runen staan [zie Kunst en schrift: voorwerp: 
botamulet uit Lindholm met runeninscriptie (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: runeninscriptie: aasau wija gaadagas alu (oern.) ’gand vrezend 
wijd ik (deze gordel) aan de Ase, alu’, vlgs Marstrander; inscriptie op de spang 
van Vimose (3e eeuw). Dit getuigt van een vroege verering van Asen op Funen 
[zie Kunst en schrift: voorwerp: gesp uit Vimose met inscriptie (3e eeuw) 
(Germ.); Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ōs, 
gen. pl. ēsa; overige var.) (Germ.); Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: 
term: wīhan*, wīhian* (vb.) (en afgeleide vormen) (Germ.); Verlossing: separ.: 
demonen: term: alu (Germ.); Magie en mantiek: magie, zwarte: term: gandr 
(Germ.)] 

  44  45 

Germ. termen: runeninscriptie: Alateivia (germ.) zie teiwaz*: Alateivia 

(germ.) 

  - 

Germ. termen: runeninscriptie: ansiuR erþu (oern.) ‘Ase, aarde’, i.v.m. heilige 
huwelijk van Vader Hemel en Moeder Aarde (Magnus Olsen). Inscriptie op een 
fallusachtig amulet uit Nord-Trøndelag [zie Kunst en schrift: voorwerp: amulet 
[fallusachtig] uit Nord-Trøndelag (Germ.); Godenstelsel: godengroep: 01.: 
‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. ōs, gen. pl. ēsa; overige var.) (Germ.); 
Kosmografie en geografie: aarde: term: erþu (Germ.)]                [ansiuR erthu] 

  40 

Germ. termen: runeninscriptie: aRina (oern.), inscriptie op het altaar van By. 
Twee mogelijke betekenissen: 1. ‘haard’ (on. arinn), 2. ‘altaar’ (vgl. lat. ara, 
zie aldaar) [zie Vuur: haard: term: arinn (Germ.); Vuur: haard: term: arinn: 
aRina (mogelijk; oern. inscr.) (Germ.); Religieus voorwerp: altaar: term: aRina 
(Germ.)] 
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Germ. termen: runeninscriptie: Asugas (oern.),  eigennaam, inscriptie op de 
steen van Myklebostad (Noorwegen) (6e eeuw) [zie Ivn: Asugas (Germ.) (naam 
in runeninscriptie); Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Myklebostad 
(Germ.)] 

  44 

Germ. termen: runeninscriptie: ehwaR ansuR (oern.) ‘paard, Ase’ (Krause) 
(vergelijk ansiuR erþu), inscriptie op bracteaat uit Seeland [zie Paard: term: 
ehwaR (Germ.); Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’ (Ase; on. Áss, Æsir; oe. 
ōs, gen. pl. ēsa; overige var.) (Germ.); Kunst en schrift: voorwerp: bracteaat 
57 uit Seeland met runeninscriptie (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: runeninscriptie: ek erilaR sa wilagaR hateka (oern.) ‘ik, eril, 
heet SawilagaR (of: de listige)’ bevat, omgezet, 24 runentekens (incl. 
scheidingsteken); deel 1 van een runeninscriptie op een amulet uit Lindholm. 
De erilaR is een runenmeester-priester. Het predicaat wilagaR (oern.) ‘listig’, 
verwijst naar magische krachten [zie Kunst en schrift: voorwerp: botamulet uit 
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Lindholm met runeninscriptie (Germ.); Priester: term: erilaR (Germ.); 
Karakter en gedrag: toverkundigheid: term: wilagaR (‘listig’) (adj.) (Germ.)] 

Germ. termen: runeninscriptie: ek gudija ungandiR (oern.) ‘ik, de priester, die 
tegen toverij beschermd is’; mededeling op de runensteen van Nordhuglen. 
Het attributief ungandiR is de bijnaam van de runenmeester die betoverd is 
tegen slechte invloeden zoals hekserij [zie Priester: term: gotinc, *goto, 
gudja, goði, gudija, kuþa (‘aan god toebehorende’) (Germ.); Steen: heilige 
opgerichte ~: runensteen: Nordhuglen (Germ.); Ivn: UngandiR (Germ.) (naam 
in runeninscriptie (bijnaam van runenmeester))] 
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Germ. termen: runeninscriptie: erilaR (oern.) zie runeninscriptie: ek erilaR sa 
wilagaR hateka (oern.); id.: erilaR asugisalas (oern.) 

  - 

Germ. termen: runeninscriptie: erilaR asugisalas (oern.) ‘eril van Asugisli (de 
zoon of volgeling)’, deel van een runeninscriptie op een speerschacht uit 
Kragehul [zie Priester: term: erilaR (Germ.); Ivn: Asugisli (Germ.) (naam in 
runeninscriptie); Kunst en schrift: voorwerp: speerschacht uit Kragehul met 
runeninscriptie (Germ.)] 
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Germ. termen: runeninscriptie: farauisa (oern.) ‘gevaarlijke zaken wetende’, 
verwijzend naar de magische krachten van de runenmeester; deel van een 
runeninscriptie op bracteaat 57 uit Seeland [zie Karakter en gedrag: 
toverkundigheid: term: farauisa (‘gevaarlijke zaken wetende’) (adj.) (Germ.); 
Kunst en schrift: voorwerp: bracteaat 57 uit Seeland met runeninscriptie 
(Germ.)] 

  40 

Germ. termen: runeninscriptie: gagaginu (oern.), schijnbaar zinloze 
runenreeks uit Kragehul ter vergroting van de macht van een voorwerp waarop 
de runen staan [zie Kunst en schrift: voorwerp: speerschacht uit Kragehul met 
runeninscriptie (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: runeninscriptie: Gunnwalds stæinn, sunar Hróalds, þulaR á 
Salhaugum (on., genorm.), op de runensteen van Snoldelev. Het betreft een 
þulr op de Sal-heuvel, dus een heilige hoogte, vgl. Tulshøj of Tulehøj [zie 
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: þulr (Germ.); Steen: heilige 
opgerichte ~: runensteen: Snoldelev (Germ.); Ivn: Gunnvaldr Hróaldsson 
(Germ.) (genorm. þulr-naam in runeninscriptie)] 
                                  [Gunnwalds staeinn, sunar Hroalds, thulaR a Salhaugum] 
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Germ. termen: runeninscriptie: gutaniowihailag (got.) op de gouden ring van 
Pietroassa. Betekenis onduidelijk: ‘het heilige wijstuk der Goten’ (?) [zie Kunst 
en schrift: voorwerp: ring van Pietroassa met inscriptie (3e – 4e eeuw) (Germ.)] 
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Germ. termen: runeninscriptie: haiþuiarþan þiakn (oern.) ‘edelman’, lid van 
het koninklijk gevolg, gezegd van Alli de Bleke, die ook kuþa uia = on. véa 
goði, ‘priester der heiligdommen’ was. De pluralis wijst waarschijnlijk op een 
‘tempelgebied (district) en een cultisch vereerde grafheuvel’; mededeling op 
de runensteen van Glavendrup. Het woord haiþuiarþan kan men verbinden met 
on. heiðvirðr ‘eerbiedwaardig’ 
[zie Instelling en organisatie: klassenstelsel: hogere klasse: aristocratie: term: 
haiþuiarþan þiakn (‘edelman’) (Germ.); Kosmografie en geografie: gebied, 
tempel-: term: véa (= uia (oern.)) (Germ.); Priester: term: gotinc, *goto, 
gudja, goði, gudija, kuþa (‘aan god toebehorende’) (Germ.); Steen: heilige 
opgerichte ~: runensteen: Glavendrup (Germ.)]               
                                                       [haithuiarthan thiakn, kutha uia, vea godi] 
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Germ. termen: runeninscriptie: hariΧastiteiva (germ.) zie teiwaz*: 

hariΧastiteiva (germ.) 

  - 

Germ. termen: runeninscriptie: Hrólfr Nora goði (on., genorm.) ‘Rolf, de 
priester over Nuri (het gebied) of de Nurir (het volk)’; mededeling op de 
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runenstenen van Helnæs en Flemløse [zie Priester: term: gotinc, *goto, gudja, 
goði, gudija, kuþa (‘aan god toebehorende’) (Germ.); Steen: heilige 
opgerichte ~: runensteen: Flemløse (Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: 
runensteen: Helnæs (Germ.)]                                                [Hrolfr Nora godi] 

Germ. termen: runeninscriptie: iarþ s(k)al rifna uk ubhimin (ozw.) zie Jörð 
fannz æva /né uphiminn (on.) 

  - 

Germ. termen: runeninscriptie: inguz (ofr.) ‘Ing’ (omstreden), inscriptie uit 
Wijnaldum (Friesland) [zie Ivn: Ingwaz: Ing: inguz (onzeker) (Germ.) (god); 
Kunst en schrift: voorwerp: amulet [hertshoornen] uit Wijnaldum met 
runeninscriptie (Germ.)] 

  47 

Germ. termen: runeninscriptie: iu þin udR rak (oern.) ‘deze hengst dreef Odd’ 
(oern.) (met afbeelding van een paard), inscriptie uit Roes (Gotland) [zie udR 
(= Odd) (Germ.) (naam in runeninscriptie); Kunst en schrift: voorwerp: steen 
uit Roes (Gotland) met paardenfiguur en runeninscriptie (Germ.); Kunst en 
schrift: voorstelling: paard op een zandstenen plaat met inscriptie uit Roes 
(Gotland) (Germ.); Paard: hengst: term: iu (oern. inscr.) (Germ.)] 
                                                                                              [iu thin udR rak] 

  40 

Germ. termen: runeninscriptie: kilta (on.) ‘gildegenoot’. Deze term komt voor 
in 1. Inscriptie van Bjälbo (Östergötland, 10e eeuw) over trikiaR (krijgers) die 
een steen oprichten voor hun kilta Grep, 2. Zweedse inscriptie over 
kooplieden, frisa kiltar (Friese gildegenoten) die een steen oprichten voor een 
gestorven collega [zie Sociologie: deelneming: term: kilta (‘gildegenoot’) 
(runeninscr.) (Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Bjälbo 
(Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Kyrkogården (Germ.)] 

  43 

Germ. termen: runeninscriptie: kuþa uia (oern.) zie runeninscriptie: 
haiþuiarþan þiakn (oern.) 

  - 

Germ. termen: runeninscriptie: laþu (oern.) ‘uitnodiging, geestenoproeping’, 
een enige keren voorkomende runeninscriptie op bracteaten [zie Taal: gebed: 
geestenoproeping: term: laþu (oern. inscr.) (Germ.)]                             [lathu] 

  40 

Germ. termen: runeninscriptie: lina laukaR (oern.) ‘vlas, look’ (vlgs Olsen: 
laukaR ’gedijen’ of ‘gezondheid’), runeninscriptie op het offermes uit 
Fløksand, waarmee de bijzondere kracht van deze gewassen wordt uitgedrukt. 
Vergelijk de spreuk uit de Völsa þáttr waarin de paardenfallusfetisj 
omzwachteld is met vlas en look om deze kracht te geven 
[zie Macht en kracht: magische kracht van de vegetatie: vlas; idem: look; 
Kunst en schrift: voorwerp: mes [offer-] uit Fløksand met runeninscriptie 
(Germ.); Vegetatie: look: term: laukr (Germ.); Vegetatie: vlas: term: lín 
(Germ.); Taal: spreuk: frase: ‘Aukinn ertu, Völsi, ok upp tekinn …’ enz. 
(Germ.)] 

  40  47 

Germ. termen: runeninscriptie: logaþore/wodan /wigiþonar/awa leubwinie, 

runenspreuk op een mantelspeld (een amulet) uit Nordendorf. Wigiþonar: 

’Wij-Donar’, vergelijk on. Vingþorr en Véor (< *wiha-þonraR) (vlgs Krause). 

Logaþore: misschien = (oe.) logeþor  ‘arglistig’, nl. Loki (vlgs Krogmann) [zie 

Kunst en schrift: voorwerp: gesp uit Nordendorf met runeninscriptie (Germ.); 

Donar: ‘Wigiþonar’ (Germ.) (god); Karakter en gedrag: sluwheid: term: logeþor 

(adj.) (Germ.)]                          [logathore/wodan /wigithonar/awa leubwinie] 

  40  46  48 

Germ. termen: runeninscriptie: lþsr = laþa sar (westgerm.) ‘geestenoproeping 
hier’, inscriptie op een bijl uit Hainspach, die diende als Donaramulet [zie 
Taal: gebed: geestenoproeping: term: lþsr = laþa sar (westgerm. inscr.) 
(Germ.); Kunst en schrift: voorwerp: amulet [Donar-] (een bijl) uit Hainspach 
met runeninscriptie (Germ.)]                                                  [lthsr, latha sar] 

  46 

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
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/25.%20Index%20(2)%20van%20Griekse%20-%20Overige%20niet-IE%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30.%20Index%20(3)%20van%20Sanskritische%20termen%20A%20-%20N.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30a.%20Index%20(4)%20van%20Sanskritische%20termen%20O%20-%20Y.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                                   ga naar > Index (2) van Griekse - Overige niet-IE termen                           
                                                                        > Index (3) van Sanskritische termen A - N 
                                                                        > Index (4) van Sanskritische termen O - Y 
 
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 

 

Germ. termen: runeninscriptie: menr rynasta a miþkarþi (oern.) ‘de 

bekwaamste runenritsers in Midgard’, inscriptie op de steen van Fyrby. De 

vermelding van Midgard is opvallend. Zie ook garda: miðgarðr (on.) [zie Steen: 

heilige opgerichte ~: runensteen: Fyrby (Zw.)]        [menr rynasta a mithkarthi] 

  50 

Germ. termen: runeninscriptie: nis sol sot uk ni sakse stain skorin (oern.) 
‘deze steen is niet door de zon beschenen noch door een (ijzeren) mes 
geritst’, hetgeen de kracht ervan vergroot; runeninscriptie op de steen van 
Eggjum [zie Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: bautasteinn: Eggjum 
(Germ.)] 

  40 

Germ. termen: runeninscriptie: Oþintisa (ozw.) ‘Óðindís’, een met Odin 
samengestelde persoonsnaam op een runensteen uit Zweden (Hassmyra, 11e 
eeuw). De Vries schrijft Uþintisa. In de inscriptie staat de verbogen vorm 
Oþintisu [zie Ivn: Oþintisa = on. Óðindís (Germ.) (naam in runeninscriptie); 
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Hassmyra (Germ.)]             [Othintisa] 

  45 

Germ. termen: runeninscriptie: ranja (germ.) ‘aanrenner’, runeninscriptie, 
waarschijnlijk de eigennaam van de speer op het speerblad uit Dahmsdorf [zie 
Wapen: speer: ‘Ranja’ (‘aanrenner’)  (Germ.); Werkzaamheid: bewegen: 
voortsnellen: term: ranja (‘aanrenner’) (nom. ag.) (runeninscr.) (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: runeninscriptie: raunijar (germ.) ‘beproever’, runeninscriptie, 
waarschijnlijk de eigennaam van de speer op het speerblad uit Øvre Stabu [zie 
Wapen: speer: ‘Raunijar’ (‘beproever’) (Germ.); Werkzaamheid: beproeven: 
term: raunijar (‘beproever’) (nom. ag.) (runeninscr.) (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: runeninscriptie: runaR rAkinukutu (oern.) ‘goddelijke runen’, 
inscriptie op de steen van Sparlösa (Zw.); vgl. runo raginoku(n)do op de steen 
van Fyrunga [zie Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: term: rúnar 
reginkunnar (‘runen van goddelijke natuur’) (Germ.); Steen: heilige opgerichte 
~: runensteen: Sparlösa (Germ.)] 

  44 

Germ. termen: runeninscriptie: runo raginoku(n)do (oern.) ‘goddelijke runen’, 
inscriptie op de steen van Fyrunga (Zw.); vgl. runaR rAkinukutu op de steen 
van Sparlösa [zie Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: term: rúnar 
reginkunnar (‘runen van goddelijke natuur’) (Germ.); Steen: heilige opgerichte 
~: runensteen: bautasteinn: Fyrunga (Germ.)] 

  44 

Germ. termen: runeninscriptie: tawido (oern.) ‘ik heb gemaakt’, inscriptie in 
de Germaanse taal op de hoorns van Gallehus, waarmee bewezen is dat het 
product inheems is [zie Schepping: voortbrengen: term: tawido (‘ik heb 
gemaakt’) (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: runeninscriptie: þur uiki (oern.) (inscriptie of grafteken) ‘door 

Thor gewijd’ in diverse Deense runeninscripties [zie Religieus fenomeen: 

heiligheid: heiliging: term: wīhan*, *wīhian (en afgeleide vormen) (Germ.); 

Ivn: Donar: Thor: þur (runeninscr.) (Germ.)]                                     [thur uiki] 

  41  46 

Germ. termen: runeninscriptie: ti (on.) zie teiwaz*: ti (on.)   - 

Germ. termen: runeninscriptie: tilarids (germ.) ‘aanvaller’, runeninscriptie, 
waarschijnlijk eigennaam van de speer op het speerblad uit Kowel [zie Wapen: 
speer: ‘Tilarids’ (‘aanvaller’) (Germ.); Kunst en schrift: voorwerp: speerblad 
uit Kowel met runeninscriptie (Germ.) Strijd en vrede: aanval: term: tilarids 
(‘aanvaller’) (nom. ag.) (runeninscr.) (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: runeninscriptie: týr-rune die driemaal geritst is op een 

botamulet uit Lindholm (Zw.) [zie Kunst en schrift: voorwerp: amulet [bot] uit 

Lindholm met runeninscriptie (Germ.); Kunst en schrift: schrift, runen-: 

runeteken: ‘týr’ (Germ.)] 

  44 

Germ. termen: runeninscriptie: uiauari (oern.) ‘hoeder van het heiligdom’, 
misschien tevens verwijzend naar het priestergeslacht der Veværiar* (zie 

  42 
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Väversunda); mededeling op de steen van Rök [zie Priester: term: wiawari =  
uiauari (‘hoeder van het heiligdom’) (runeninscr.) (Germ.) (tempelpriester); 
Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: Rök (Germ.); Beroep en functie: 
bewaker van het heiligdom: term: wari, wia- (‘hoeder van het heiligdom’) 
(soort priester) (Germ.)] 

Germ. termen: runeninscriptie: uilald (oern.) ‘met list vervaardigd’ m.b.t. een 
bracteaat, deel van een runeninscriptie op bracteaat 28 uit Overhornbæk [zie 
Karakter en gedrag: toverkundigheid: term: uilald (‘met list vervaardigd’) 
(Germ.); Kunst en schrift: voorwerp: bracteaat 28 uit Overhornbæk met 
runeninscriptie (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: runeninscriptie: ulubiR (oern.) zie Ölvir (on.)   - 

Germ. termen: runeninscriptie: ungandiR (oern.) zie runeninscriptie: ek gudija 
ungandiR (oern.) 

  - 

Germ. termen: runeninscriptie: uþarabasba (oern.) = on. úþörf spá eig. 
‘schadelijke voorspelling’, d.w.z. ‘vervloeking’, een vervloekingsformule op de 
runensteen van Björketorp (Zw.) [zie Eed: vervloeking: term: uþarabasba 
(‘vervloeking’) (runeninscr.) (Germ.); Steen: heilige opgerichte ~: runensteen: 

Björketorp (Germ.)]                                   [utharabasba, úþǫrf spá, uþorf spa] 

  40 

Germ. termen: runeninscriptie: Uþinka(u)r (ode.) ’hij die Odins krulhaar 
draagt’, een met Odin samengestelde persoonsnaam op een runensteen uit 
Denemarken (Hedeby, 10e eeuw), veelgebruikte naam in hoge kringen, omdat 
krulhaar aanzien gaf en een teken was van verbondenheid met Odin [zie Ivn: 
Uþinka(u)r = on. Óðinkárr (Germ.) (naam in runeninscriptie); Ivn: Wodan: 
Odin: Uþin (runeninscr.) (Germ.) (god); Steen: heilige opgerichte ~: 
runensteen: Hedeby (4) (Germ.)]          
                                          [Uþinkaur, Uþinkar, Uthinkaur, Uthinkar, Odinkarr] 

  45 

Germ. termen: runeninscriptie: wilagaR (oern.) zie runeninscriptie: ek erilaR 
sa wilagaR hateka (oern.) 

  - 

Germ. termen: runeninscriptie: wlþuþewaR (oern.) ‘dienaar van (de god) Ullr’, 
runeninscriptie op een zwaardpunt uit Torsberg [zie Priester: term: 
wlþuþewaR (‘dienaar van (de god) Ullr’) (runeninscr.) (Germ.); Priester: spec. 
god: Ullr-priester (Germ.); Kunst en schrift: voorwerp: zwaardpunt uit 
Torsbjerg met runeninscriptie (Germ.); Beroep en functie: dienaar, gods-: 
dienaar van Ullr: term: þewar, wlþu- (runeninscr.) (Germ.) (soort priester)] 
                                                                                                [wlthuthewaR] 

  40  46  47 

Germ. termen: runeninscriptie: Wodini (of: Wodani) hailag (ohd.) ’gewijd aan 
Wodan’ op de beugelfibula van Kärlich [zie Kunst en schrift: voorwerp: fibula 
[beugel] uit Kärlich (Koblenz) met inscriptie (ca 600) (Germ.); Religieus 
fenomeen: heiligheid: term: hailagaz * (en afgeleide adj. vormen) (Germ.)] 
                                                                        [Wodani hailag, Wodini hailag] 

  41 

Germ. termen: runeninscriptie: WoðuriðaR (oern.) ‘de woedende ruiter’ op de 
Tune-steen. Mogelijke betekenissen: 1. naam van een Odin-priester, 2. 
omschrijving van Odin (een Odinsheiti), 3. cultische benaming [zie Ivn: 
WoðuriðaR (Germ.) (naam in runeninscriptie); Steen: heilige opgerichte ~: 
runensteen: Tune (Germ.); Beroep en functie: ruiter: term: riðaR, Woðu- (‘de 
woedende ruiter’) (runeninscr.) (Germ.) (priester- of godennaam); 
Psychologie: extase: term: wōþu - (runeninscr.) (Germ.)]              [WoduridaR] 

  42 

Germ. termen: rúni (on.) ‘vriend’, zoals in vagna rúni, een bijnaam van Odin 

(zie aldaar) [zie Beroep en functie: vriend: term: rúni (Germ.)]               [runi] 

  45 

Germ. termen: rýsseberg (no.) ‘ros-berg’, d.w.z. ‘paardberg’, nl. een berg 

waarvanaf paarden naar beneden werden gestort als cultushandeling [zie 

Aardhoogte: berg, cultische: term: rýsseberg (‘paardenberg’) (Germ.)] 

  41 
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                                                                                                      [rysseberg] 
Germ. termen: Sága (on.) ‘zieneres’ (~ on. sjá ‘zien’), een bijnaam van Frigg: 
beiden 1. zijn zieneres, 2. hebben een woning met een vergelijkbare naam 
(Søkkvabekkr ‘de in de diepte verzonken bank (= zaal)’ resp. Fensalir ‘zaal in 
de diepte van de zee’) 
[zie Ivn: Frīja: Frigg: ‘Sága’ (Germ.) (godin); God: ‘Zieneres’ (Sága) (Germ.); 
Waarneming: zien: term: sjá (Germ.); Beroep en functie: rel. persoon: ziener: 
term: sága (Germ.); Mythische woning: naam: ‘Søkkvabekkr’, de ~ van Sága 
(Germ.); Mythische woning: naam: ‘Fensalir’, de ~ van Frigg (Germ.); Paleis: 
zaal: term: bekkr, Søkkva- (‘de in de diepte verzonken bank (= zaal)’) (woning 
van Sága) (Germ.); Paleis: term: salir, Fen- (‘zaal in de diepte van de zee’) 
(woning van Frigg) (Germ.)]                                                                    [Saga] 

  49 

Germ. termen: samana (got.) (adv.) ‘samen, gemeenschappelijk, tegelijk’, ~ 
oi. samuin ‘samenkomst’ [zie Eén: vereniging: term: samana (‘samen, 
gemeenschappelijk’) (adv.) (Germ.)] 

  59 

Germ. termen: Sambaztag (ohd.) zie zaterdag (nl.)   - 

Germ. termen: Samstag (d.) zie zaterdag (nl.)   - 

Germ. termen: sannr (on.) ‘waar’. Vergelijk Latijnse termen: inscriptie: Deae 
Sandraudigae [zie Wet en orde: orde: waarheid: term: sannr (adj.) (Germ.)] 

  49 

Germ. termen: sauðr (on.) ‘offerschaap’, verwant met on. sjóða, ohd. siodan 
‘zieden, koken’, nl. van het offervlees. Vergelijk: got. sauþs ‘offer’; suþnautar 
‘offergenoten’, i.e. de dingleden die gezamenlijk hun offer bereiden [zie Dier: 
schaap: offerschaap: term: sauðr (Germ.); Werkzaamheid: bereiden: koken: 
term: sjóða (Germ.); Werkzaamheid: bereiden: koken: term: siodan (Germ.); 
Offer: term: sauþs (Germ.); Sociologie: gemeenschap, religieuze: 
offergenoten: term: suþnautar (Germ.)]                                      [saudr, sjoda] 

  41 

Germ. termen: sauþs (on.) zie sauðr (on.)   - 

Germ. termen: Saxnōt (os.) < Sahsginōt ‘zwaardgenoot’, de oude naam van de 

Saksen, tevens de naam van hun stamgod. Saxnōt is dezelfde als *Tīwaz, 

omdat hij in de doopgeloften genoemd wordt naast Wodan en Donar. Hij komt 

ook voor in de stamboom van de koning van Essex [zie Ivn: Tīwaz*: Saxnōt (os.) 

= oe. Seaxnēat = Saxnēat (Germ.) (god); God: ‘Zwaardgenoot’ (Sahsginōt) 

(Germ.); Sociologie: gemeenschap, militaire: ‘Sahsginōt’ (‘zwaardgenoot’) 

(sg.) (naam der Saksen en hun god) (Germ.)]                       [Saxnot, Sahsginot] 

  44 

Germ. termen: Scandinavië (nl.) zie Skáney (on.)   - 

Germ. termen: Scēaf (oe.) zie Bēow (oe.)   - 

Germ. termen: Schwertding (d.) eig. ‘zwaardding’, een gerechtelijk oordeel 

dat door wapens werd beslist [zie Wet en orde: rechtspraak: gewapend 

oordeel: term: Schwertding (Germ.); Instelling en organisatie: vergadering, 

volks-: ding: term: Schwertding (‘zwaardding’) (gewapend oordeel) (Germ.)] 

  44 

Germ. termen: Scyld Scēfing (oe.) zie Bēow (oe.)   - 

Germ. termen: seiðberendr (on.) (pl.) eig. ‘toverij-dragenden’, i.e. 
‘tovenaars’, die zouden stammen van Svarthöfði, een rijpreus van de eerste 
generatie [zie Beroep en functie: tovenaar: term: seiðberendr (pl.) (Germ.)] 
                                                                                                  [seidberendr] 

  50 

Germ. termen: seiðhjallr (on.) eig. ‘toverstellage’, i.e. ‘orakeltroon’ waarop 
de seiðkona plaatsneemt [zie Troon: orakeltroon: term: seiðhjallr (Germ.)] 
                                                                                                      [seidhjallr] 

  40 

Germ. termen: seiðkona (on.) ‘tovenares’, die voorspellingen doet, zwarte 
magie bedrijft, van gedaante wisselt en door de lucht vliegt [zie Beroep en 
functie: rel. persoon: ziener: term: seiðkona (Germ.)]                      [seidkona] 

  40 
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Germ. termen: seiðlæti (on.) (pl.) eig. ‘toverklanken’, een ‘toverlied’, 
gezongen tijdens de seiðr [zie Taal: lied, tover-: term: seiðlæti (pl.) (Germ.); 
Geluid: klank: term: læti, seið- (‘toverklanken’) (pl.) (toverlied) (Germ.)] 
                                                                                                       [seidlaeti] 

  40 

Germ. termen: seiðmaðr (on.) ‘tovenaar’, die voorspellingen doet [zie Beroep 
en functie: rel. persoon: ziener: term: seiðmaðr (Germ.)]                [seidmadr] 

  40 

Germ. termen: seiðr (on.), vorm van mantiek en magie op basis van zang en 
trance. Etymologie: oorspr. betekenis ’strik, boei’ (De Vries); vergelijk lat. 
fascinus ‘toverij’, lat. fascia ‘band’, skt. yukti 1. ‘binden’, 2. ‘magisch 
middel’ (Eliade) [zie Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van zang en 
trance: term: seiðr (Germ.); Magie en mantiek: magie: term: seiðr (Germ.)] 
                                                                                                            [seidr] 

  40 

Germ. termen: seiðstafr (on.) ‘toverstaf’ van de seiðkona [zie Staf: scepter: 
toverstaf: term: seiðstafr (Germ.)]                                                   [seidstafr] 

  40 

Germ. termen: sekr (on.) ‘(tot verbanning) veroordeeld’, wat bijv. Stefnir 
þorgilsson overkwam, toen hij trachtte heidense heiligdommen in IJsland te 
verstoren [zie Ethiek: oordeel: veroordeling: term: sekr (adj.) (Germ.)] 

  51 

Germ. termen: semsveinn (on.)zie finnr (on.)   - 

Germ. termen: senda (on.) ‘zenden’, m.n. t.a.v. de offergave aan de goden 
[zie Offer: term: senda (vb.) (Germ.); Werkzaamheid: zenden: term: senda 
(Germ.)] 

  42 

Germ. termen: sending (on.) zie pijlschot (nl.)   - 

Germ. termen: Sense, Die (d.) ‘zeis’, naam voor het sterrenbeeld Orion in de 
Duitse volksoverlevering [zie Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Jager’: ‘Die Sense’ 
(Germ.); Voorwerp: zeis: term: Sense (naam voor het sterrenbeeld 
Boogschutter) (Germ.)] 

  46 

Germ. termen: sessi (on.) ‘tafelgenoot’, zoals Hœnir de tafelgenoot van Odin 
is. Vgl. vinr [zie Sociologie: gemeenschap van de maaltijd: term: sessi 
(‘tafelgenoot’) (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: setr (on.) 1. ‘zetel, residentie’, 2. ‘bergweide’, waarmee 
plaatsnamen kunnen zijn samengesteld [zie Kosmografie en geografie: 
plaats, woon-: term: setr (Germ.)] 

  47  49 

Germ. termen: siðr (on.) ‘zede’, de vorm van de religie, zoals 
cultushandelingen, m.n. de openbare cultus, i.t.t. de inhoud. Tijdens de 
kersteningsperiode spraken de Germanen van de nieuwe ‘zede’ van het 
Christendom, die sommigen zeer boeide [zie Rite: volksgebruik: term: siðr 
(Germ.); Rite: openbare ~: term: siðr (Germ.)]                                        [sidr] 

  51 

Germ. termen: Sif (on.) 1. ‘gemalin’ (Mogk), 2. ’verwant, bijvrouw’ (Lindquist, 
F.R. Schröder), 3. ‘verwantschap (door huwelijk)’ (alle drie onzeker), 4. vrouw 
van Thor. Volgens De Vries lijkt ze naar haar naam te oordelen een 
vegetatiegodin, die waarschijnlijk vereerd werd. De symboliek van haar 
gouden haar is onduidelijk [zie Ivn: Sif (Germ.) (godin); Huwelijk: gemalin: 
term: sif (Germ.); Familierelaties: term: sif (‘verwantschap’) (onzeker) 
(Germ.)] 

  46 

Germ. termen: sifjaspell (on.) eig. ‘verbreking van de (wet van) 
verwantschap’, i.e. ‘overspel’, een van de voortekenen van de ondergang van 
de wereld (Vsp. 45; sifiom spilla ). Seksuele uitspattingen kwamen zowel bij 
mensen als goden voor [zie Seksualiteit: promiscuïteit: term: sifjaspell 
(Germ.); Dood en leven: vernietiging: term: spell, sifjar- (‘verbreking van de 
(wet van) verwantschap’) (overspel) (Germ.)] 

  50 

Germ. termen: Sigambri (Sugambri e.var.) (lat.-germ.), een Germaanse stam 
die later deel uitmaakte van de (Salische) Franken, zodat Clovis (Chlodwig), 

  51 
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een Merovinger (dus een Frank of Sigamber) met Sigamber kon worden 
aangesproken (Hist. Franc.); vgl. Mitis depone …  [zie Ivn: Franken: Salische 
Franken: Sigambren (Germ.) (volk)] 

Germ. termen: signa (on.) ‘zegenen’, d.w.z. d.m.v. een teken wijden aan een 
god, bijv. bij een offer of offerdronk (signa full of helga full) [zie Religieus 
fenomeen: zegenen: term: signa (Chr.-Germ.); Symboliek: handgebaar 
zegenen: term: signa (het hamerteken, event. met de hamer) als symbool van 
wijding aan een god met als doel afwering van demonische machten en 
bevordering van de vruchtbaarheid (van bruid, gewas, vee) (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: signa: primsigning (on.) ‘eerste zegening (door het teken van 
het kruis)’, d.w.z. iem. voorlopig tot Christen maken door de prima signatio of 
signaculum crucis, waardoor de gekerstende persoon niet meer aan heidense 
offers mocht deelnemen [zie Religieus fenomeen: zegenen: term: prímsigning 
(‘eerste zegening’) (nom. act.) (Chr.-Germ.); Symboliek: handgebaar zegenen: 
term: prímsigning als teken van kerstening (Chr.-Germ.); Wisseling: religieuze 
verandering: bekering, voorlopige: term: primsigning (‘eerste zegening’) (Chr.-
Germ.)]  

  39  51 

Germ. termen: sigr: til sigrs (on.), spreuk bij het zomeroffer en die tevens het 
doel van het Eriksoffer aangeeft, nl. de overwinning van het heil van de 
wasdom van akker, kudde, koning en volk [zie Taal: spreuk: frase: ‘til sigrs’ 
(Germ.)] 

  43 

Germ. termen: sigr: til sigrs ok ríkis konungi sínum (on.) ‘ten behoeve van de 
zege en de macht van de koning’, spreuk bij de offerdronk aan Odin ten gunste 
van de koning [zie Taal: spreuk: frase: ‘til sigrs ok ríkis konungi sínum’ 
(Germ.)]; Macht en kracht: macht: term: riki (Germ.)]   
                                                                       [til sigrs ok rikis konungi sinum] 

  42 

Germ. termen: sigrsæll (on.) eig. ‘zege-zalig’, i.e. ‘die zege brengt’, een 
karakterisering van Odin [zie Welzijn en ziekte: heil: sæll, sigr- 
(‘zegebrengend’) (adj.) (Germ.)]                                                      [sigrsaell] 

  45 

Germ. termen: sigrsteinn (on.) zie steinn: sigrsteinn (on.)   - 

Germ. termen: sigtívar (on.)zie teiwaz*: tívar, sig- (on.)   - 

Germ. termen: Sigtýr (on.) zie teiwaz*: týr (on.)   - 

Germ. termen: Sigurðr (on.), in ’t bijzonder (1) de zoon van Sigmundr 
Völsungsson, een Odin-held en (2) de personificatie van de opkomende zon, 
die als verlosser optreedt van de zich binnen de vlammenwal bevindende 
aardbruid Sigrdrífa. Hij is verwant aan Svipdagr en was misschien een 
zonnegod [zie Ivn: Sigurðr (09) Sigmundsson (Germ.) (sagenfig.); Symboliek: 
Sigurðr als symbool van de verrijzende zon (Germ.); Zon: ‘Sigurðr’ (11) 
(Germ.)]                                                                         [Sigurdr Sigmundsson] 

  47 

Germ. termen: Sigyn (on.) ‘zege-vriendin’, naam van een Germaanse godin, 
maar ook een gewone vrouwennaam. Ze is de vrouw van Loki en de moeder 
van Narfi of Nari. Sigyn is een late verschijnijng in de Loki-mythologie en de 
personificatie van de trouwe echtgenote [zie Ivn: Sigyn (Germ.) (godin); 
Mythe: Loki’s scheldgesprek en boeiing (Ls., SnE) (Germ.)] 

  49 

Germ. termen: Singasteinn (on.) zie Brísingamen (on.)   - 

Germ. termen: Sinistus (lat.-burg.) ‘oudste’ (Ammianus Marcellinus), titel van 
de Boergondische hogepriester. Analyse: ~ got. sineigs, lat. senex, protokelt. 
*seno- (bron: Heinrich Tischner) [zie Priester: term: sinistus (Germ.); Tijd: 
temporaliteit: ouderdom: term: sinistus (‘oudste’) (adj.) (titel v.d. 
Boergondische hogepriester) (L/R-Germ.)] 

  42 
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Germ. termen: sinni (on.) ‘metgezel’, zoals Hœnir metgezel van Odin is. Vgl. 
vinr [zie Sociologie: gemeenschap van reizigers: term: sinni (‘metgezel’) 
(Germ.)] 

  48 

Germ. termen: Sinthgunt (westgerm.), corr. voor Sinhtgunt, een godin die 
voorkomt inde TMT en de zuster van de zon (Sunna) zou zijn. Hieruit volgt niet 
automatisch dat Sinthgunt de maan is, want de maan wordt als mannelijk 
gezien; de duiding ‘zon’ is dus ook mogelijk. Er worden drie betekenissen 
gegeven: 1. ‘die haar weg bevechten moet’ (Scherer), 2. ‘die op weg is naar 
de strijd’ (Gering), 3. ‘de langs de hemel reizende’, ‘de zon’ (Kögel e.a.) [zie 
Ivn: Sinthgunt = Sinhtgunt (Germ.) (godin)] 

  47 

Germ. termen: siodan (ohd.) zie sauðr (on.)   - 

Germ. termen: sisu (germ.) ‘lijkzang’ zie dādsisas (os.)   - 

Germ. termen: sjafni (on.) ‘liefde’, reden waarom volgens Snorri de godin 
Sjöfn de godin van de liefde is [zie Karakter en gedrag: liefde: term: sjafni 

(Germ.); Ivn: Sjöfn (Germ.) (godin)]                                            [Sjǫfn, Sjofn] 

  49 

Germ. termen: sjóða (on.) zie sauðr (on.)   - 

Germ. termen: sjón (on.) ‘gezicht(svermogen)’ een van de scheppingsgaven 
van de god Vé in de SnE aan de mens [zie Lichaam: oog: term: sjón (Germ.)] 
                                                                                                              [sjon] 

  48  50 

Germ. termen: Skaði (on.), reuzin, dochter van þjazi, gemalin van Njörðr, 
maar vooral ook godin. Ze verblijft in de bergen en is een öndurdís, die op 
ski’s op wilde dieren jaagt, zodat ze lijkt op de Griekse Artemis. Ze heeft 
zowel connecties met Loki als met Odin. Waarschijnlijk was Skaði 
oorspronkelijk een mannelijke god (vandaar het mannelijke genus), maar is na 
een mogelijke verbintenis met Ullr (eveneens een ‘sneeuwschoengod’) een 
godin geworden. Op dezelfde wijze heeft de vrouwelijke Nerthus na de 
verbintenis met Skaði een geslachtswissseling ondergaan. De betekenis van 
haar naam is onbekend, evenals het bestaan van een Skaði-cultus. Volgens De 
Vries is Skaði de (locale) bijnaam van de officiële Wanengodin (Freyja) [zie 
Ivn: Skaði (Germ.) (godin-reuzin)]                                                          [Skadi] 

  47  49 

Germ. termen: skadus (got.) ‘schaduw’, hetgeen Brate e.a. verbinden met de 
Germaanse godin Skaði als vegetatiegodin die als Persephone tijdelijk in het 
schimmenrijk vertoeft [zie Licht en duisternis: schaduw: term: skadus (Germ.)] 

  49 

Germ. termen: skáld (on.) ‘skald, dichter’ [zie Beroep en functie: dichter: 
term: skáld (Germ.)]                                                                             [skald] 

  - 

Germ. termen: skáld: ákvæðaskáld eig. ‘toverspreuk-skald’, d.w.z. een 
bijzonder begaafde dichter [zie Beroep en functie: dichter: term: skáld: 
ákvæðaskáld (Germ.)]                                                     [skald, akvaedaskald] 

  40 

Germ. termen: skáld: kraftaskáld (on.) eig. ‘kracht-skald’, d.w.z. een 
bijzonder begaafde dichter [zie Beroep en functie: dichter: term: skáld: 
kraftaskáld (Germ.)]                                                          [skald, kraftaskald] 

  40 

Germ. termen: skáldstöng (on.) zie níðstöng (on.)   - 

Germ. termen: skáli (on.), een groot gebouw, als onderdeel van de hof 
(tempel op IJsland), dat diende als feestzaal voor de offergemeenschap; zie 
ook hof [zie Heiligdom: deel: feestzaal: term: skáli (Germ.)]                  [skali] 

  42 

Germ. termen: Skáney (on.) ‘Eiland van Skaði’ (vlgs F.R. Schröder), nu de 
streek in het zuiden van Zweden, die vroeger aangeduid werd met 
‘Scandinavië’ (of misschien ‘Skaði-navië’). Theofore plaatsnamen met Skaði- 
als lid ontbreken juist in Skåne, zodat voor een Skaði-cultus geen bewijs is [zie 
Ivn: Skáney (1) (Zw.) (län); Ivn: Scandinavië (Eur.) (cultureel verbonden 
streek)]                                                                                              [Skaney] 

  49 
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Germ. termen: skeið (on.) 1. ‘wedren’, zoals in Ullskeið, 2. ‘paardenrenbaan’ 
of ‘paardenweide’, een term die wrsch. in veel plaatsnamen (type Skedevi 
Skeðjuhof) voorkomt en geen betrekking heeft op Skaði (De Vries en Sahlgren) 
[zie Strijd en vrede: strijd, wed-: wedren: term: skeið (Germ.); Bouwwerk: 
hippodroom: term: skeið (Germ.); Kosmografie en geografie: gebied: veld, 
paarden-: term: skeið (Germ.)]                                                             [skeid] 

  46  49 

Germ. termen: Skíðblaðnir (on.) ’vouwplanken’, het mythische toverschip van 
Freyr dat kon worden opgevouwen en in een tas worden gedaan (SnE). Deze 
(jonge) voorstelling is gebaseerd op het werkelijke cultusschip van Freyr dat 
gebruikt werd in ommegangen (De Vries en Rosén); een dergelijk schip bestond 
uit kleine plankjes en kon worden ingeklapt (Almgren). Vergelijk de Ierse god 
Manannan met zijn toverschip [zie Boot: ‘Skíðblaðnir’ (Germ.); Symboliek: 
attribuut van Freyr: schip Skíðblaðnir (Germ.); Voorwerp: blad: term: blaðnir, 
skíð- (‘vouw-plankjes’) (pl.) (naam v.e. schip) (Germ.)]                [Skidbladnir] 

  47 

Germ. termen: skíðfœrr (on.) eig. ‘ski-bekwaam’, d.w.z. ‘die goed is in het 
zich voortbewegen op sneeuwschoenen of ski’s, een skikampioen’, m.n. een 
kenning voor de god Ullr [zie Ivn: Ullr: ‘Skíðfœrr’ (kenning) (Germ.) (god); 
God: ‘Skikampioen’ (skíðfœrr) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: 
‘skíðfœrr’ (Germ.); Karakter en gedrag: bekwaamheid in het skiën: term: 
fœrr, skíð- (‘ski-bekwaam’ = ‘skikampioen’) (kenning voor Ullr) (Germ.)] 
                                                                        [Skidfoerr, skíðfærr, skíðfaerr] 

  46 

Germ. termen: skíðgarðr (on.) zie garðr: skíðgarðr (on.)   - 

Germ. termen: Skilfingar (on.) zie skjálf (on.)   - 

Germ. termen: Skínfaxi (on.) ‘schijnmaan’, d.w.z. de glanzende manen van 
het paard, een aspect van de zon, nl. haar dagzijde. Skinfaxi, het paard van 
Dagr (de god Dag), verlicht met zijn manen de lucht en de aarde [zie Ivn: 
Skínfaxi (Germ.) (zonnepaard); Lichaam: haar: manen: term: faxi, skín- 
(‘schijn-maan’) (paardennaam) (Germ.)]                                            [Skinfaxi] 

  41  50 

Germ. termen: Skírnir (on.) ‘de stralende’, 1. de bode van Freyr en 2. de 
personificatie van de opkomende zon, die als verlosser optreedt van de zich in 
de vlammenwal bevindende aardbruid Gerðr [zie Ivn: Skírnir (1) (Germ.) 
(godenbode); Symboliek: Skírnir als symbool van de verrijzende zon (Germ.); 
Zon: ‘Skírnir’ (2) (Germ.); Licht en duisternis: schittering: term: skírnir (‘de 
stralende’) (nom. ag.) (godennaam) (Germ.); God: ‘Schitterende’ (Skírnir) 
(Germ.)]                                                                                             [Skirnir] 

  47 

Germ. termen: skjálf (on.), een heersersplaats, zoals een koningsberg, een 
uitkijkpost of een hoge zetel. De naam Skilfingar is misschien afgeleid van 
skjálf. Bekend is Hliðskjálf, de heersersplaats van Odin. Skjálf-toponiemen, 
gekoppeld aan een cultus (zoals die van de wrekergoden Víðarr en Váli) zijn 
inheems in Uppland; vandaaruit verbreidde de cultus zich naar het Oslofjord 
[zie Kosmografie en geografie: plaats, heersers-: uitkijkpost: term: skjálf 
(Germ.); Kosmografie en geografie: plaats, heersers-: uitkijkpost: ‘Hliðskjálf’ 
(Germ.); Troon: godentroon: ‘Hliðskjálf’ (Germ.); Familierelaties: familie: 
ad./kon. geslacht: ‘Skilfingar’ (Germ.)]                                [skjalf, Hlidskjalf]      

  45  48 

Germ. termen: skjálf: Válaskjálf* (on.), 1. de mogelijk oorspronkelijke 
benaming van het heiligdom van Váli, later Valaskioll, nu Tune aan de oostkust 
van het Oslofjord, 2. godenwoning van een Ase (Grm.) [zie Heiligdom: tempel 
van Váli (Valaskioll, misschien < *Válaskjálf) te Tune aan het Oslofjord 
(Germ.); Mythische woning: naam: ‘Válaskjálf’, de ~ van een Ase (Váli?) 
(Germ.); Ivn: Valaskioll (No.) (huisloc., in de wijk Valaskjold van Sarpsborg 
tNOv Fredrikstad, Sarpsborg kommune, Østfold)]                  [skjalf, Valaskjalf] 
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Germ. termen: skjálf: Víðarsskjálf* (on.), de mogelijk oorspronkelijke 
benaming van het heiligdom van Víðarr, later Viskjøl in Botne bij Holmestrand 
aan het Oslofjord [zie Heiligdom: tempel van Víðarr (Viskjøl, misschien < 
*Víðarsskjálf) te Botne bij Holmestrand aan het Oslofjord (Germ.)] 
                                                                                        [skjalf, Vidarsskjalf] 

  48 

Germ. termen: skjöldr (on.) ‘schild’ [zie Wapen: schild: term: skjöldr (Germ.)] 

                                                                                             [skjǫldr, skjoldr] 

  46 

Germ. termen: skjótr: inn skjóta Áss (on.) ‘de snelle Ase’, een epitheton van 
de god Hœnir. De betekenis is onduidelijk; vergelijk fótr: inn langa fót (on.) 
[zie Ivn: Hœnir: ‘inn skjóta Áss’ (Germ.) (god); God: ‘Snelle Ase’ (inn skjóta 
Áss) (Germ.); Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Asen’: áss, inn skjóta (‘de snelle 
Ase’) (Hœnir) (Germ.); Karakter en gedrag: snelheid: term: skjótr (adj.) 
(Germ.)]                                                                       [skjotr, inn skjota Ass] 

  48 

Germ. termen: skogsrå zie Germ. termen: wichten   - 

Germ. termen: sköp (on.) zie noodlot (nl.)   - 

Germ. termen: sköp (on.): eigi má sköp unum renna, uitdrukking van de 

onontkoombaarheid van het noodlot [zie Germ. termen: noodlot (nl.)] 

                                       [eigi má skǫp unum renna, eigi ma skop unum renna] 

  39 

Germ. termen: sköp (on.): munat sköp om vinna, uitdrukking van de 

onontkoombaarheid van het noodlot [zie Germ. termen: noodlot (nl.)] 

                                                  [munat skǫp om vinna, munat skop om vinna] 

  39 

Germ. termen: sköp (on.): sköp lét hon vaxa, uitdrukking van de 

onontkoombaarheid van het noodlot [zie Germ. termen: noodlot (nl.)] 

                                                              [skǫp lét hon vaxa, skop let hon 

vaxa] 

  39 

Germ. termen: skurðgoð (on.) ‘gesneden god’, d.w.z. een gesneden 
godenbeeld [zie Kunst en schrift: beeld, goden-: term: skurðgoð (Germ.); God: 
term: guþa-: goð, skurð- (‘gesneden god’) (godenbeeld) (Germ.)]     [skurdgod] 

  42 

Germ. termen: skutill (on.) ‘schotel, schaal’, zoals de ‘heilige schotel’ waarop 
het vlees voor de goden ligt in de mythe van Loki en þjazi [zie Vat: schaal: 
term: skutill (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: Sliðrugtanni (on.) zie Gullinborsti (on.)   - 

Germ. termen: snotr (on.) ‘wijs’, reden waarom volgens Snorri de godin Snotra 
een godin van de wijsheid is [zie Filosofie: kennis: wijsheid: term: snotr (adj.) 
(Germ.); Ivn: Snotra (Germ.) (godin)] 

  49 

Germ. termen: sóa (on.) zie swōhan* (germ.)   - 

Germ. termen: søbønner (de.) zie Brísingamen (on.)   - 

Germ. termen: sōð (oe.) ‘waar’; vgl. sannr (on.) [zie Wet en orde: orde: 
waarheid: term: sōð (adj.) (Germ.)]                                                         [sod] 

  49 

Germ. termen: sœfa (on.) (causatief bij sofa), m.n. t.a.v. de wijze waarop de 
offerdieren gedood worden. Betekenis: 1. ‘doen inslapen’ (vgl. skt. svapayati 
‘laat inslapen’), 2. ‘rustig maken, kalmeren’ (vgl. skt. samjnapayati ‘stelt 
gerust’, opdat het offerdier zich ‘vrijwillig’ geeft), 3. ‘verstikken’ (met een 
zak of doek over de kop, zodat er geen bloed vloeit) 
[zie Psychologie: slaap: doen inslapen: term: sœfa (Germ.); Werkzaamheid: 
rustig maken: term: sœfa (Germ.); Dood en leven: vernietiging: verstikking: 
term: sœfa (Germ.)]                                                          [soefa, sæfa, saefa] 

  42 

Germ. termen: sofa (on.) ‘slapen’ [zie Psychologie: slaap: term: sofa (vb.) 
(Germ.)] 

  42 

Germ. termen: Søkkvabekkr (on.) zie Sága (on.)   - 
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Germ. termen: sól (on.) ‘zon’, tevens de naam van de zonnegodin of de 
zonnemaagd. Haar vader is Mundilferi, waarschijnlijk een maangod; de maan 
werd als belangrijker gezien dan de zon. Haar broer is Máni (zie máni). Ze 
wordt beschreven als de bruid van de hemelgod, zodat er misschien een mythe 
heeft bestaan over de bruiloft van de zonnedochter. Zie ook Glenr en máni 
[zie Ivn: Sól (1) (Germ.) (godin); Zon: term: sól (godin) (Germ.); God: ‘Zon’ 
(Sól) (Germ.)]                                                                                           [sol] 

  41  49 

Germ. termen: sól: andsælis of rangsælis ‘tegengesteld aan de zonnebaan’, 
m.b.t. de richting van een rituele kringloop, wanneer deze een ongunstig 
(schadelijk) resultaat moet hebben [zie Kosmografie en geografie: weg: 
richting, tegengesteld aan de zonnebaan: term: andsælis of rangsælis (Germ.)] 
                                                                               [sol, andsaelis, rangsaelis] 
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Germ. termen: sól: réttsælis ‘overeenkomstig de zonnebaan’, m.b.t. de 
richting van een cultische rituele kringloop, wanneer deze een gunstig 
(opbouwend) resultaat moet hebben [zie Kosmografie en geografie: weg: 
richting, overeenkomstig de zonnebaan: term: réttsælis (Germ.)] 
                                                                                               [sol, rettsaelis] 
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Germ. termen: solulv (on.) zie wolf: solvarg (zw.), solulv (no.)   - 

Germ. termen: solvarg (zw.) zie wolf: solvarg (zw.), solulv (no.)   - 

Germ. termen: Són (on.) ‘zoen, verzoening’, naam van een der vaten waarin 
de dichtermede zich bevond, maar eigenlijk de drank der verzoening bij Asen 
en Wanen of de dwergen en Suttung; vgl. Boðn en Óðrœrir [zie Vat: honingvat: 
‘Són’ (Germ.); Eten en drinken: drank der verzoening: ‘Són’ (Germ.); Eten en 
drinken: mede: mede, dichter-: ‘Són’ (Germ.); Strijd en vrede: verzoening: 
term: són (Germ.)]                                                                                  [Son] 
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Germ. termen: sonarblót (on.), het zwijnenoffer dat de functie van een 
eedoffer of een mantisch offer kon hebben. Zoëga: = sónarblót ‘special 
sacrifice (of a boar)’; additions: sonar- is wrsch. juist en verwant aan oe. 
sunor ‘kudde zwijnen’ [zie Offer: obj.: dierenoffer: zwijnenoffer: term: 
sonarblót (Germ.)                                                                           [sonarblot] 

  41 

Germ. termen: sonargöltr (on.), een benaming van het offerzwijn (het 
leidende everzwijn van de kudde), dat tevens gebruikt werd als weergeld voor 
de dood van iemands zoon (De Vries). Bij de Langobarden heet het leidende 
zwijn sonorpair [zie Dier: zwijn: offerzwijn: term: sonargöltr (Germ.); Bezit 
en roof: gave: betaling: term: sonargöltr (Germ.); Dier: zwijn: beer: term: 

pair, sonor- (Germ.)]                                                    [sonargǫltr, sonargoltr] 
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Germ. termen: sönghús (on.), eig. ‘zanghuis’,  ‘koor’ in de Christelijke kerk 
[zie Heiligdom: deel: koor: term: sönghús (Chr.-Germ.); Bouwwerk: huis:: 
term: hus, söng- (‘zanghuis’) (koor in de Chr. kerk) (Chr.-Germ.)] 

                                                                                          [sǫnghús, songhus] 
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Germ. termen: sonorpair (lang.) zie sonargöltr (on.))   - 

Germ. termen: Sörli (on.) ≈ Sarus (lat.); Hamðir (on.) ≈ Ammius (lat.). De Oud-
Noorse namen betekenen ‘in krijgskleding strijdend’. De zuster van beide 
broers is Svanhildr ≈ Sunilda, oorspronkelijk *Svanhilda, hetgeen wijst op een 
relatie met de dioscuren. De Scandinavische helden komen o.a. voor in 
Hamðismál en Guðrúnarhvöt; de Gotische in de Getica van Jordanes [zie Ivn: 
Sörli Jónakrsson (Germ.) (sagenfig.); Ivn: Hamðir Jónakrsson (Germ.) 
(sagenfig.); Ivn: Svanhildr Sigurðardóttir (Germ.) (sagenfig.); Kleding: 
krijgskleding: term: sör-li (heldennaam) (Germ.); Kleding: krijgskleding: term: 

ham-ðir (heldennaam) (Germ.)]                   [Sǫrli Jónakrsson, Sorli 

Jonakrsson, Hamdir Jonakrsson, Svanhildr Sigurdardottir] 
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Germ. termen: sörva Ilmr (on.) ‘Ilmr van de halsketting van edelstenen’, een 
kenning voor ‘vrouw’. Ilmr is een verder onbekende godin [zie Ivn: Ilmr 
(Germ.) (godin); Ivn: Ilmr: term: sörva Ilmr (‘Ilmr van de juwelenketting’) 
(kenning voor vrouw) (Germ.) (vrouw alg.); Geslacht en rijpheid: vrouw: term: 
‘sörva Ilmr’ (kenning) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Sörva Ilmr’ 
(Germ.); Sieraad: ketting, hals-: edelstenenketting: term: sörvi (Germ.)] 

                                                                                    [sǫrva Ilmr, sorva Ilmr] 

  49 

Germ. termen: spá (on.) ‘voorspelling’, tevens vastlegging van de toekomst 
[zie Magie en mantiek: mantiek: term: spá (Germ.)]                                 [spa] 

  40 

Germ. termen: spá: fella blótspán ‘het lot werpen’; blótspánn, eig. 
‘offerstaafje’ [zie Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van een 
technische handeling: gooien van het lot: term: fella blótspán (Germ.)]  
                                                                                        [spa, fella blotspan] 

  40 

Germ. termen: spákona (on.) ‘zieneres’, dezelfde als völva, maar met nadruk 
op haar voorspellende functie. Ze worden ook aangeduid als dísir [zie Beroep 
en functie: rel. persoon: ziener: term: spákona (Germ.)]                   [spakona] 
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Germ. termen: spell (germ.) 1. oorspr. ’plechtig voorgedragen toverspreuk’, 2. 
‘spellen’ (mnd. en mnl.), d.w.z. ‘letter voor letter uitspreken’, 3. ’onwaar 
verhaal, fabel’, 4. ‘spjöll’ (on.) a. ‘bericht’, b. ‘toverspreuk’ [zie Taal: 
spreuk: term: spell (Germ.); Taal: spreuk: term: spjöll (Germ.); Taal: wijze 
van spreken: term: spellen (Germ.); Taal: bericht: term: spjöll (Germ.); Taal: 

epiek: fabel: term: spell (Germ.)]                                              [spjǫll, spjoll] 
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Germ. termen: spere (oe.) zie pijlschot (nl.)   - 

Germ. termen: spinnen en weven (nl.), m.n. van het noodlot: 1. verða (on.) 

‘worden’, oorspr. ‘draaien’ (van draad); vgl. wirtel (mhd.) en vartulā (skt.) 

‘spinklos’; Urðr (on.), de schikgodin, < verða; 2. aud- (germ.) ‘door het 

noodlot vergund’ > auðna (on.) ‘geluk’ en auðinn (on.), ōdan (os.), eaden (oe.) 

‘door het noodlot verleend’; vgl. áudmi (lit.) ‘weven’; 3. ørlögþáttr, ørlögsíma 

(on.), de noodlotsdraden die de schikgodinnen weven. Zie ook Germ. termen: 

noodlot (nl.) 

[zie Werkzaamheid: ec. ~: spinnen (ook van het noodlot); Werkzaamheid: ec. 

~: weven (ook van het noodlot); Symboliek: draad [gesponnen] als symbool van 

het noodlot; 

Werkzaamheid: ec. ~: spinnen: term: verða (oorspr.) (Germ.); Dood en leven: 

groei: term: verða (‘worden’) (Germ.); Voorwerp: spinklos: term: wirtel 

(Germ.); Voorwerp: spinklos: term: vartulā (Ind.); Ivn: Urðr (Germ.) (norn); 

Heerschappij: beheren: term: aud- (auðinn, ōdan, eaden) (‘bepaald (door het 

noodlot)’) (part.) (Germ.); Werkzaamheid: ec. ~: weven: term: áudmi (Lit.); 

Welzijn en ziekte: heil: term: auðna (Germ.); 

Lot: lotsvoorwerp: noodlotsdraad: term: ørlögþáttr, ørlögsíma (Germ.); 

Voorwerp: draad: term: þáttr, ørlög- (‘noodlotsdraad’) (symbolisch 

lotsvoorwerp) (Germ.); Voorwerp: draad: term: síma, ørlög- (‘noodlotsdraad’) 

(symbolisch lotsvoorwerp) (Germ.); Lot: noodlot: term: metud, meotod, 

mjötuðr, wyrd, wurt, wēwurt, uurdgiscapu, wyrda Ʒesceapu, *aud-, auðinn, 

auðna, ōdan, eaden, sköp, urlag, aldargilagu, ørlög, reginogiscapu (Germ.)] 

           [verda, vartula, audna, audinn, odan, ørlǫgþáttr, orlogþattr, ørlǫgsíma, 

orlogsima] 
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Germ. termen: spjalli (on.) ‘vriend’, zoals in Gauta spjalli, een bijnaam van 

Odin (zie Gauta spjalli) [zie Beroep en functie: vriend: term: spjalli (Germ.)] 
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Germ. termen: spjalli: Hrungnis spjalli (on.) ‘Hrungnirs vriend’, een kenning 
voor reus (Hym. 16), waaruit de populariteit van de Hrungnir-mythe blijkt [zie 
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Geest: reus: ‘Hrungnis spjalli’ (‘Hrungnirs vriend’) (kenning) (Germ.); Beroep 
en functie: vriend: term: spjalli, Hrungnis (‘Hrungnirs vriend’) (kenning voor 
reus) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: Hrungnis spjalli’ (Germ.)] 

Germ. termen: staðr (on.) ‘plaats’, komt voor als tweede lid in plaatsnamen, 
bijv. Frøista [zie Kosmografie en geografie: plaats: term: staðr (Germ.)]  
                                                                                                            [stadr] 

  49 

Germ. termen: Staffansritt (d.) = Stefansrit (nl.), een wedstrijd te paard als 
volksgebruik, verwant met de Wilde Jacht [zie Reis: zwerven: ‘Wilde Jacht’: 
term: Staffansritt = Stefansrit (Germ.); Reis: rijden: term: ritt, Staffans- 
(‘Stefansrit’) (benaming voor de Wilde Jacht) (Germ.)] 

  43 

Germ. termen: stafgarðr (on.) zie garða: stafgarðr (on.)   - 

Germ. termen: stafgólf (on.) ‘zuilvloer’, de ruimte tussen de vier 
hogezetelzuilen. Deze ruimte vertegenwoordigde de vroegere centrale paal ter 
ondersteuning van het dak, die tevens de wereldzuil symboliseerde. Deze 
symboliek werd door de stafgólf overgenomen [zie Bouwwerk: vloer: term: 
gólf, staf- (Germ.); Kosmografie en geografie: centrum van het huis of 
heiligdom: term: stafgólf (Germ.); Symboliek: ruimte [centrale] in een gebouw 
als symbool van de wereldas (Germ.)]                                                [stafgolf] 

  50 

Germ. termen: stafr (on.) 1. ‘staf, stok’, 2. ‘cultische paal’ in het centrum 
van een heiligdom, die kan voorstellen a. de speer (op de dingplaats), b. een 
fallusbeeld (zoals de Harundarstafr (Lid)), c. de wereldzuil (bij de 
plaatsnamen, zoals Njarðarstafr (Uppland)), d. een godenbeeld. 3. Ook is stafr 
een heiti voor ‘man, krijger’. 4. ‘godenbeeld’ (vgl. lit. stābas)  [zie Staf: term: 
stafr (Germ.); Bouwwerk: zuil: paal, heilige: term: stafr (tevens heiti voor 
man) (Germ.); Beroep en functie: strijder: term: ‘stafr’ (heiti) (Germ.); Kunst 
en schrift: beeld, goden-: term: stafr (Germ.)] 

  42  47 

Germ. termen: stafr: Gustav (zw.) < Gautstafr, persoonsnaam, verwijzend 
naar de cultische paal (vgl. stafr als heiti voor ‘man, krijger’) [zie Ivn: Gustav 
(Zw.) (alg. persoonsnaam); Bouwwerk: zuil: paal, heilige: ‘Gautstafr’ (Germ.); 
Beroep en functie: strijder: term: ‘stafr’ (heiti) (Germ.); Staf: term: stafr, 
Gaut- = Gustav (persoonsnaam) (Germ.)] 

  42 

Germ. termen: stafr: Harundarstafr (on.) zie Harestad (on.)   - 

Germ. termen: stafr: Njarðarstafr (on.), plaats in Uppland (Zweden) die 
verwijst naar een paalcultus (vgl. Harundarstafr > Harestad (Bohuslän)) [zie 
Ivn: Njarðarstafr * (Zw.) (topogr.) (alg.); Bouwwerk: zuil: paal, heilige: 
‘Njarðarstafr’ (Germ.); Staf: term: stafr, Njarðar- (plaatsnaam) (Germ.)] 
                                                                                                  [Njardarstafr] 

  42 

Germ. termen: stålesferden (no.) zie Wilde Jacht (nl.)   - 

Germ. termen: stalli (on.) ‘(heidens) altaar’ [zie Religieus voorwerp: altaar: 
term: stalli (Germ.)] 

  42 

Germ. termen: stalli: blóta á stallhelgom stað ‘offeren op een ‘altaarheilige’ 
plaats’ (Fj. 40); het altaar is dus heilig [zie Religieus fenomeen: heiligheid: 
term: stallheilagr (‘met een heilig altaar’) (adj.) (Germ.)] 
                                                                                [blota a stallhelgom stad] 

  42 

Germ. termen: stallr (on.) 1. een verhoging waarop zich de cultusvoorwerpen 
(heilige ring, offerketel, hlautteinn) bevinden, 2. ‘steun’ (alg.) [zie Bouwwerk: 
verhoging: term: stallr (Germ.); Voorwerp: steun: term: stallr (Germ.)] 

  42  46 

Germ. termen: stallr Hrungnis fota (on.) ‘steun voor Hrungnirs voeten’, een 
kenning voor schild (Kormákr), waaruit de populariteit van de Hrungnir-mythe 
blijkt [zie Wapen: schild: term: ‘stallr Hrungnis fota’ (‘steun voor Hrungnirs 
voeten’) (kenning) (Germ.); Voorwerp: steun: term: stallr (Germ.); Voorwerp: 
steun: term: stallr Hrungnis fota (‘steun voor Hrungnirs voeten’) (kenning voor 

  46 

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
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/25.%20Index%20(2)%20van%20Griekse%20-%20Overige%20niet-IE%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30.%20Index%20(3)%20van%20Sanskritische%20termen%20A%20-%20N.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30a.%20Index%20(4)%20van%20Sanskritische%20termen%20O%20-%20Y.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                                   ga naar > Index (2) van Griekse - Overige niet-IE termen                           
                                                                        > Index (3) van Sanskritische termen A - N 
                                                                        > Index (4) van Sanskritische termen O - Y 
 
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 

 

schild) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘stallr Hrungnis fota’ 
(Germ.)] 

Germ. termen: Steindanz of Adamsdanz (d.), benaming van het labyrint te 
Virchow (Du.) [zie Steen: heilige opgerichte ~: steenkring: labyrint: 
‘Steindanz’ of ‘Adamsdanz’ (Germ.); Muziek en dans: dans: term: danz, Stein- 
(of Adams-) (naam van een labyrint) (Germ.)] 

  43 

Germ. termen: steinn: lífsteinn (on.) ‘levenssteen’, als amulet gebruikte steen 
om genezing of bescherming te krijgen [zie Religieus voorwerp: amulet: term: 
lífsteinn (‘levenssteen’) (Germ.); Steen: term: steinn, líf- (‘levenssteen’) 
(amulet) (Germ.)]                                                                            [lifsteinn] 

  40 

Germ. termen: steinn: sigrsteinn (on.) ‘overwinningssteen’, als amulet 
gebruikte steen om de overwinning te behalen [zie Religieus voorwerp: 
amulet: term: sigrsteinn (‘overwinningssteen’) (Germ.); Steen: term: steinn, 
sigr- (‘overwinningssteen’) (amulet) (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: stockchurch (ne.) ‘blokkerk’, type kerk: de Angelsaksische en 
Ierse stockchurches met hun vakwerkbouw waren het voorbeeld voor de hof 
[zie Heiligdom: type: kerk: term: church, stock- (‘blokkerk’) (Chr.-Germ.)] 

  42 

Germ. termen: Stoddaren (no.) zie Julgubbe (no.)   - 

Germ. termen: stolpi (on.) ‘zuil’, vgl. mhd. stolpe en uit het Germaans 
afkomstige lit. stulpai ‘zuilvormig godenbeeld’ [zie Bouwwerk: zuil: term: 
stolpi (stolpe) (Germ.)] 

  42 

Germ. termen: strarijden (nl.) ‘strandrijden’, een wedstrijd te paard als 
volksgebruik in Zeeland, verwant met de Wilde Jacht [zie Reis: zwerven: 
‘Wilde Jacht’: term: strarijden (Germ.); Reis: rijden: term: rijden, stra- 
(‘strandrijden’) (benaming voor de Wilde Jacht) (Germ.)] 

  43 

Germ. termen: stūatago (ohd.) ‘dag van de straf’, d.w.z. het laatste oordeel. 

Vergelijk māk en muspilli [zie Wet en orde: orde: wereldondergang: ‘Dag des 

Oordeels’: term: stūatago (‘dag van de straf’) (Chr.-Germ.); Tijd: dag: term: 

tago, stūa- (‘dag van de straf’) (Dag des Oordeels) (Chr.-Germ.)]      [stuatago] 

  50 

Germ. termen: sumbl (on.) 1. ‘feestmaal’, 2. in ’t bijzonder de term voor de 

offerdrank van de mede bewakende reuzen, zoals de zoon van Suttung. 

Vergelijk lögr, mjöðr en veig [zie Rite: rituele handeling: sacrament: heilig 

maal: term: sumbl (Germ.); Eten en drinken: mede: term: sumbl (Germ.)] 

  42 

Germ. termen: sumblekla (on.) ‘karigheid van het maal’, bijv. in een lausavísa 
van Egill, waarin gewag wordt gemaakt van een karige offermaaltijd (met 
weinig drank) waardoor het offer kon mislukken [zie Welzijn en ziekte: 
behoefte: karigheid van de offermaaltijd: term: sumblekla (Germ.)] 

  42 

Germ. termen: Sunna (westgerm.) ‘zon’, de godin van de zon in de Zuid-
Germaanse TMT, maar niet identiek aan de Scand. Syn [zie Ivn: Sól (1): ohd. 
Sunna (Germ.) (godin); Zon: term: sunna (godin) (Germ.)] 

  41  47 

Germ. termen: suona (ohd.) ‘verzoenen’ [zie Strijd en vrede: verzoening: 
term: suona (vb.) (Germ.)] 
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Germ. termen: Surtr (oijsl.) = on. svartr, naam van de vuurreus, die verwijst 
naar de duistere diepte waar zich het onderaardse vuur bevindt [zie Ivn: Surtr 
(Germ.) (vuurreus); Licht en duisternis: duisternis: term: svartr (surtr; reus) 
(Germ.)] 

  39 

Germ. termen: Surts sökkdalar (on.) ‘de diepe dalen van Surt’, een kenning 
voor de onderwereld. Hieruit vliegt Odin met de mede, reden waarom Surt 
identiek kan zijn met Suttungr; vgl. sylgr Surts ættar [zie Dodenrijk: ‘Surts 
sökkdalar’ (kenning) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Surts 
sökkdalar’ (Germ.); Aardformatie: dal: term: dalar, Surts sökk- (‘de diepe 
dalen van Surt’) (kenning voor de onderwereld) (Germ.)]  
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                                                                     [Surts sǫkkdalar, Surts 

sokkdalar] 

Germ. termen: suþnautar (on.) zie sauðr (on.)   - 

Germ. termen: Svaðilfari (on.) (Svaðilfœri of Svaðilferi), naam van de hengst 
van de reuzenbouwmeester van de Asenburcht, die wordt verleid door de Loki 
in de gedaante van een merrie. Later baart Loki Sleipnir. Betekenis: ~ 
svaðilför ‘smadelijke reis’ [zie Ivn: Svaðilfari (Germ.) (myth. paard); Reis: 
term: för, svaðil- (‘smadelijke ~’) (Germ.)]   
                                [Svadilfari, Svaðilfæri, Svadilfaeri, Svaðilfoeri, Svadilferi] 

  48 

Germ. termen: Svanhildr (on.) zie Sörli (on.)   - 

Germ. termen: Svartálfaheimr (on.) zie álfr: døkkálfr (on.)   - 

Germ. termen: sváss (on.) ‘dierbaar’, een term die de relatie weergeeft tussen 
verwanten, maar ook de (gelijkwaardige) houding van mensen t.o.v. de goden 
(vgl. vinr en fulltrúi) [zie Karakter en gedrag: liefde: dierbaarheid: term: sváss 
(adj.) (Germ.)]                                                                                      [svass] 

  49 

Germ. termen: sveitardrykkja (on.) eig. ‘groepsdrinkgelag’, i.e. ‘cultisch 
drinkgelag’ [zie Eten en drinken: dronk: drinkgelag, cultisch: term: 
sveitardrykkja (Germ.)] 

  42 

Germ. termen: svínfylking (on.), een wigvormige slagorde, zoals Odin die 
onderrichtte aan Sigurd, Harald Strijdtand en Haddingus [zie Strijd en vrede: 
slagorde: term: svínfylking (Germ.)]                                              [svinfylking] 

  45 

Germ. termen: Svipdagr (on.) ‘de plotseling aanbrekende dag’ (wrsch.), 1. een 
Odin-held en 2. de personificatie van de opkomende zon, die als verlosser 
optreedt van de zich in de vlammenwal bevindende aardbruid Menglöð. Zijn 
Oud-Engelse tegenhanger is Swæfdæg, lid van het koningsgeslacht van Deira 
en achterkleinzoon van Wodan 
[zie Ivn: Svipdagr (1) Sólbjartsson (Germ.) (sagenfig.); Symboliek: Svipdagr als 
symbool van de verrijzende zon (Germ.); Zon: ‘Svipdagr’ (3) (Germ.); Tijd: 
dag: ochtendschemering: term: svipdagr, swæfdæg (‘de plotseling 
aanbrekende dag’) (namen van helden) (Germ.); Ivn: Svipdagr (1): Swæfdæg 
(oe.) = Svebdeg (SnE) (Germ.) (koning)]  
                                [Svipdagr Sólbjartsson, Svipdagr Solbjartsson, Swaefdaeg] 

  47 

Germ. termen: Svipdagr blindi (on.) ‘Svipdagr de blinde’, een hypostase van 
Odin, dus een bijnaam van Odin [zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Svipdagr (2) blindi’ 
(Germ.) (held-god); God: ‘Svipdagr de blinde’ (Svipdagr blindi) (Germ.); 
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Svipdagr blindi’ (Germ.)] 
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Germ. termen: Svölnis Vár (on.) zie vár of vǫ́r (on.)   - 

Germ. termen: Swæfdæg (oe.) zie Svipdagr (on.)   - 

Germ. termen: swōhan* (germ.) ‘verstikken’, m.n. t.a.v. de wijze waarop de 
offerdieren gedood worden; > on. sóa, > oe. āswōgan [zie Dood en leven: 
vernietiging: verstikking: term: swōhan* (sóa, āswōgan) (Germ.)]  
                                                                                   [swohan, soa, aswogan] 

  42 

Germ. termen: sworddance (eng.), moderne zwaarddans als spel op de 
Shetland-eilanden [zie Drama: spel: zwaarddans als -: term: sworddance 
(Eng.); Muziek en dans: dans, wapen-: zwaarddans: term: sworddance (Germ.)] 
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Germ. termen: sylgr Surts ættar (on.) ‘dronk van Surts geslacht’, een kenning 
voor de mede, reden waarom Surt identiek kan zijn met Suttung; vgl. Surts 
sökkdalar [zie Eten en drinken: mede: mede, dichter-: term: ‘Sylgr Surts 
ættar’ (‘dronk van Surts geslacht’) (kenning) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: 
kenning: ‘sylgr Surts ættar’ (Germ.); Eten en drinken: dronk: term: sylgr Surts 
ættar (‘dronk van Surts geslacht’) (kenning voor dichtermede) (Germ.); Eten 
en drinken: dronk: term: sylgr (Germ.)]                               [sylgr Surts aettar] 
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Germ. termen: syn (on.) ‘ontkenning, protest’, reden waarom volgens Snorri 
de godin Syn een godin van de bewaking en het gerechtelijk protest is [zie 
Filosofisch aspect: ontkenning: term: syn (Germ.); Ivn: Syn (Germ.) (godin)] 

  49 

Germ. termen: sýr (on.) ‘zeug’ (gen. sýrs, sýrar, súrar), tevens de bijnaam van 
Freyja aan wie als vruchtbaarheidsgodin de zeug gewijd was [zie Ivn: Freyja: 
‘Sýr’ (Germ.) (godin); God: ‘Zeug’ (Sýr) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: 
kenning: ‘Sýr’ (Germ.); Dier: zwijn: zeug: term: sýr (godin) (Germ.)]         [syr] 

  49 

Germ. termen: tá (on.) zie Aurvandills tá (on.)   - 

Germ. termen: tab*, tīb*, tiub* (germ.) eig. ‘verdelen’, woordstammen die 
thuishoren in de magisch-religieuze sfeer [zie Bezit en roof: verdeling: term: 
tab*, tīb*, tiub* (woordstammen) (Germ.)]                                                [tib] 

  42 

Germ. termen: tab*, tīb*, tiub*: tabna* (oern.) ‘tam huisdier’; vgl. tafn (on.) 
en Overige niet-IE termen: tauno (fins) [zie Dier: vee: term: tabna* (‘tam 
huisdier’) (Germ.)] 

  42 

Germ. termen: tab*, tīb*, tiub*: tafn (on.) ‘offermaaltijd’. Betekenis: 1. 
oorspr. ‘tam (huisdier)’ (< *tabna (oern.)), 2. ‘offerdier’, 3. ‘maal’, 4. 
‘offer(maaltijd)’, 5. ‘offerdrank’. Vergelijk: 1. lat. daps ‘maal’, 2. gr. δαπανη 
‘verbruik, nuttiging’, 3. fins tauno, 4. oe. tīber enz. (zie aldaar). 
Baldr wordt een heilagt tafn ‘heilig offer’ genoemd. In de frase uit de 
Húsdrápa, sylgs heilags tafns, (Odins) ‘dronk van de heilige offerdrank’, 
betekent tafn ‘offerdrank’ en is de term misschien een verwijzing naar Kvasir 
als drank. Müllenhoff brengt de term in verband met Tamfana. Zie ook 
Latijnse temen: Tamfana 
[zie Dier: vee: term: tafn (‘tam huisdier’) (oorspr.) (Germ.); Dier: offerdier: 
term: tafn (Germ.); Eten en drinken: eten: maaltijd: term: tafn (Germ.); Eten 
en drinken: mede: term: tafn (Germ.); Karakter en gedrag: tamheid: term: 
tafn (adj. subst.) (Germ.); Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: 
term: tafn (Germ.); Offer: term: tafn (Germ.); Ivn: Baldr: ‘Heilagt tafn’ 
(Germ.) (god); God: ‘Heilig offer’ (heilagt tafn) (Germ.); Eten en drinken: 
dronk: term: sylgr (Germ.)] 

  41  42  45  49 

Germ. termen: tab*, tīb*, tiub*: taufer (on.) ‘toverij’ [zie Magie en mantiek: 
magie: term: taufer (Germ.)] 

  42 

Germ. termen: tab*, tīb*, tiub*: teofor (oe.) ‘rode kleur’ [zie Kleur: rood: 
term: teofor (Germ.)] 

  42 

Germ. termen: tab*, tīb*, tiub*: tīber, tīfer (oe.) ‘offer’ [zie Offer: term: 
tīber, tīfer (Germ.)]                                                               [tib, tiber, tifer] 

  42 

Germ. termen: tab*, tīb*, tiub*: zebar (ohd.) 1. ‘offerdier’, 2. ‘offer’; vgl. d. 
Ziefer en Ungeziefer ‘dieren die resp. geschikt / ongeschikt waren voor het 
offer’ [zie Dier: offerdier: term: zebar (Germ.); Dier: offerdier, niet geschikt 
als: term: Ungeziefer (Germ.); Dier: offerdier: term: Ziefer (Germ.); Offer: 
term: zebar (Germ.)] 

  41  42 

Germ. termen: tab*, tīb*, tiub*: zoubar (ohd.) ‘tovermiddel’ [zie Voorwerp: 
tovermiddel: term: zoubar (Germ.)] 

  42 

Germ. termen: tabna* (oern.) zie tab*, tīb*, tiub*: tabna* (oern.)   - 

Germ. termen: tafn (on.) zie tab*, tīb*, tiub*: tafn (on.)   - 

Germ. termen: tán (oe.) ‘lotstokje’ [zie Lot: lotsvoorwerp: lotstokje: term: 
hlaut (oorspr.), hlautteinn, hlautviðr, blótspánn, tán, wuldortān, tenos (pl.) 
(Germ.)]                                                                                                  [tan] 

  43 

Germ. termen: tán: wuldortān (oe.) ‘toverstokje’, m.n. de negen wuldortānas 
die Wodan in de Oud-Engelse Negenkruidenzegen op een adder gooit, zodat 
deze in negen stukken uiteenvalt [zie Lot: lotsvoorwerp: lotstokje: term: hlaut 

  45 
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(oorspr.), hlautteinn, hlautviðr, blótspánn, tán, wuldortān, tenos (pl.) 
(Germ.)]                                                                                 [tan, wuldortan] 

Germ. termen: tánhlýta, tánhlýtere (oe.) zie liozo, hliozari (ohd.)   - 

Germ. termen: Tanngnjóstr ‘tandenknerper’ en Tanngrisnir ‘tandenknarser’, 
de namen van Thors bok, die verwijzen naar onweersverschijnselen. Ook zijn 
gedraaide hoorns lijken daarop te wijzen, evenals vele bronnen die daarmee 
een verband leggen [zie Ivn: Tanngnjóstr = Tanngrisnir (Germ.) (myth.bok); 
Geluid: knarsen: term: gnjóstr, tann- (‘tandenknerper’) (nom. ag.) (naam van 
Thors bok) (Germ.); Geluid: knarsen: term: grisnir, tann- (‘tandenknarser’) 
(nom. ag.) (naam van Thors bok) (Germ.); Dier: ‘Tandenknarser’ (Tanngrisnir) 
(Germ.); Dier: ‘Tandenknerper’ (Tanngnjóstr) (Germ.)]               [Tanngnjostr] 

  46 

Germ. termen: tár (on.) ‘traan’ [zie Lichaam: lichaamssap: traan: term: tár 
(Germ.)]                                                                                                  [tar] 

  49 

Germ. termen: tár: Mardallar tár (on.) zie Mardöll (on.)   - 

Germ. termen: Tarnkappe (d.) ‘toverkap’, waarmee iemand zich onzichtbaar 
kan maken; vgl. on. huliðshjálmr [zie Kleding: hoofddeksel: toverkap: term: 
Tarnkappe (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: taufer zie tab*, tīb*, tiub*: taufer (on.)   - 

Germ. termen: taumr (on.) ‘teugel’ [zie Voorwerp: teugel: term: taumr 
(Germ.)] 

  48 

Germ. termen: Teer yebus, ye Theer ye Odin, (verbastering van een) Deens-
Northumbrische strijdroep. Betekenis: ‘Thor hæb us, ye Thor ye Odin’ 
(Steenstrup, Marstrander); Teer = ‘Týr’ (Petersen, Golther) [zie Taal: uitroep: 
krijgsroep: ‘Teer yebus, ye Theer ye Odin’ (Germ.)] 

  46 

Germ. termen: teikn (on.) ‘teken’, m.n. een magisch-religieus figuursymbool. 
Vergelijk: germ. > fins taika ‘voorteken, toverij’; zw. dial. tekna ‘toveren’; 
lat. notae op lotstaafjes [zie Symboliek: teken: figuursymbool, niet-decoratief 
magisch-religieus: term: teikn (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: teiwaz* (germ.) ‘god’, waarvan afgeleid o.a. týr (1. ‘god’, 2. 
de god met de naam Týr), tívar (pl. ‘goden’), tīwaz* als grondvorm van de 
naam van deze god in Zuid-Germanië. *Tīwaz-Týr gaat terug tot de oude IE (en 
later Germaanse) hemelgod met vaderlijke macht, waarbij het heilig huwelijk 
met de aardgodin een rol speelde. Hij was in ’t  bijzonder de god van het 
recht. Etym.: IE *deieu ‘glanzen, stralen’ (en het aan deze wortel verwante IE 
*diēus ‘dag’ > ‘(heldere) hemel’ > ‘god van de stralende hemel’); daarna: > 

*deiu > germ. *teiwaz. Vergelijk Sansk. termen: Dyaus pitṛ; Overige IE termen: 

deieu* (IE) [zie God: term: teiwaz* (Germ.); Ivn: Tīwaz* (Germ.) (god) (alg.); 
Kosmografie en geografie: hemel: ‘(Vader) Hemel’ (teiwaz*) (Germ.)] 
                                                                                            [tyr, tivar, tiwaz] 
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Germ. termen: teiwaz*: *teiwī  (germ.) ‘godin’, m.n. voorkomend in de naam 

Alateivia; zie teiwaz* [zie God: term: teiwaz*: teiwī (teivia) (‘godin’) (Germ.)] 
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Germ. termen: teiwaz*: Alateivia (germ.) ‘de algoddelijke’, een godin, 

vandaar de vrouwelijke vorm *teiwī , inscriptie op een steen uit Xanten [zie 

Ivn: Alateivia (Germ.) (godin); God: ‘Algoddelijke’ (Alateivia) (Germ.); 

Karakter en gedrag: karakter: goddelijke natuur: term: alateivia 

(‘algoddelijk’) (adj.) (Germ.); God: algodin: term: alateivia (‘algoddelijk’) 

(naam van een godin) (Germ.); Kunst en schrift: voorwerp: steen uit Xanten 

met runeninscriptie (Germ.)] 
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Germ. termen: teiwaz*: Ciesburc (ohd.) ‘Zio-burg’, oorspronkelijke benaming 
van het latere Augsburg [zie Ivn: Ciesburc (Du.) (topogr., kreisfreie Stadt, 
Beieren); Bouwwerk: stad: term: burc, Cies- (‘*Tīwaz-stad’) (oorspr. naam van 
Augsburg) (Germ.)] 
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Germ. termen: teiwaz*: Cyuuari suapa (ohd.) ‘de Zwaben zijn Zio-vereerders’ 
als glosse voor ‘Martem colentes’ in het Wessobrunner gebed [zie Religie: 
Germaanse ~ : Zio-vereerders: term: Cyuuari (Germ.); Beroep en functie: rel. 
persoon: vereerder: term: uari, Cyu- (‘Zio-vereerders’) (glosse voor Martem 
colentes) (Germ.)] 

  44 

Germ. termen: teiwaz*: hariΧastiteiva  (germ.) ‘voor de god Harigast’, 
inscriptie op de helm uit Negau (Slov.) in een Noord-Italisch runenalfabet; vgl. 
Herjann. Overigens zijn er meer interpretaties mogelijk [zie Ivn: Harigast 
(Germ.) (god); Kunst en schrift: voorwerp: helm uit Negau met runeninscriptie 
(Germ.)]                                     [harigastiteiva, harikastiteiva, hariXastiteiva] 
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Germ. termen: teiwaz*: ti 1. vocatief van Týr op bracteaten, 2. naam van de 

týr-rune in het Oud-Engelse runenfuthark [zie Kunst en schrift: voorwerp: 

bracteaten met ti (vocatief van de god Týr) (Germ.); Ivn: Tīwaz*: Týr: ‘Ti’ 

(voc.) (Germ.) (god); Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘týr’: ‘ti’ 

(Germ.)]                                                                                                  [tyr] 

  44 

Germ. termen: teiwaz*: tiig (oe.), naam van de týr-rune in de Epinaler glossen 

[zie Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘týr’: ‘tiig’ (Germ.)]       [tyr] 
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Germ. termen: teiwaz*: TiuR (on.), naam van de týr-rune in de Codex 

Leidensis [zie Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: ‘týr’: ‘TiuR’ 

(Germ.)]                                                                                                  [tyr] 
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Germ. termen: teiwaz*: tívar, sig- (on.) ‘goden der overwinning’ [zie 
Godenstelsel: godengroep: 01.: term: tívar, sig- (‘goden der overwinning’) 
(Germ.)]                                                                                            [sigtivar] 
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Germ. termen: teiwaz*: tívar, val- (on.) ‘oorlogsgoden’ [zie Godenstelsel: 
godengroep: 01.: term: tívar, val- (‘oorlogsgoden’) (Germ.)]              [valtivar] 
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Germ. termen: teiwaz*: tived (zw.), de plant Daphne mezereum, die vroeg in 
het jaar bloeit en giftig is (associatie met Týr is vaag) [zie Vegetatie: rood 
peperboompje: term: tived (Germ.)] 
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Germ. termen: teiwaz*: týr (on.) (sg.) 1. de god Týr, 2. ‘god’ in ’t algemeen, 

m.n. in samenstellingen, zoals Hangatýr, reiðar týr, 3. naam van het 

runenteken voor ‘t’. Zie ook teiwaz* (germ.) en runeninscriptie: týr-rune [zie 

Ivn: Tīwaz*: Týr (Germ.) (god); God: term: teiwaz*: týr (Germ.); Godenstelsel: 

godengroep: 01.: term: tívar (Germ.); Kunst en schrift: schrift, runen-: 

runeteken: ‘týr’ (Germ.)]                                                                         [tyr] 
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Germ. termen: teiwaz*: týr, farma- (on.) ‘vrachtgod’, kenning voor Odin, nl. 
toen hij de dichtermede (de poëzie) stal; vgl. farmr Oðins. De term farmaguð 
betekent hetzelfde en refereert mede aan Odins functie van beschermer van 
het handelsverkeer, een functie die hij deelt met de Romeinse en de Keltische 
Mercurius en de Keltische Esus 
[zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Farmatýr’ (kenning) (Germ.) (god); Ivn: Wodan: Odin: 
‘Farmaguð’ (kenning) (Germ.) (god); God: ‘Vrachtgod’ (Farmatýr, Farmaguð) 
(Germ.); God: term: teiwaz*: týr, farma- (‘vrachtgod’) (kenning voor Odin) 
(Germ.); God: term: guþa-: guð, farma- (‘vrachtgod’) (kenning voor Odin) 
(Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Farmatýr’ (Germ.); Symboliek: 
beeldspraak: kenning: ‘Farmaguðr’ (Germ.)]                                    [Farmatyr] 
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Germ. termen: teiwaz*: týr, hanga- (on.) ‘god der gehangenen’, kenning voor 
Odin; identiek met Hangaguð [zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Hangatýr’ (Germ.) (god); 
Ivn: Wodan: Odin: ‘Hangaguð’ (Germ.) (god); God: ‘God der gehangenen’ 
(Hangatýr, Hangaguð, Gálga valdr) (Germ.); God: term: teiwaz*: týr, hanga- 
(‘god der gehangenen’) (kenning voor Odin) (Germ.); God: term: guþa-: guð, 
hanga- (‘god der gehangenen’) (kenning voor Odin) (Germ.); Symboliek: 
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beeldspraak: kenning: ‘Hangatýr’ (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: 
‘Hangaguð’ (Germ.)]                                                                       [Hangatyr] 

Germ. termen: teiwaz*: týr, reiðar (on.) ‘dondergod’, kenning voor Thor [zie 

Ivn: Donar: Thor: ‘Reiðar týr’ (Germ.) (god); God: ‘Dondergod’ (reiðar týr) 

(Germ.); God: term: teiwaz*: týr, reiðar- (‘dondergod’) (kenning voor Thor) 

(Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘reiðar týr’ (Germ.)]  

                                                                     [Reiðartýr, Reidartyr, Reidar tyr] 

  44 

Germ. termen: teiwaz*: týr, sig- (on.) ‘overwinningsgod’, kenning voor Odin 

[zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Sigtýr’ (Germ.) (god); God: ‘Overwinningsgod’ (Sigtýr) 

(Germ.); God: term: teiwaz*: týr, sig- (‘overwinningsgod’) (kenning voor Odin) 

(Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘sigtýr’ (Germ.)]                 [Sigtyr] 

  44 

Germ. termen: teiwaz*: tyz (got.), naam van de týr-rune in het Salzburg-

Wiener-Alcuin-handschrift [zie Kunst en schrift: schrift, runen-: runeteken: 

‘týr’: ‘tyz’ (Germ.)]                                                                                 [tyr] 

  44 

Germ. termen: teiwaz*: Zio (zwab.), dezelfde als *Tīwaz. De Zio-verering door 
de Zwaben blijkt uit het Wessobrunner gebed (Cyuuari suapa ‘de Zwaben zijn 
Zio-vereerders’) en de Notitia Galliarum (Ciesburc ‘Zio-stad’, later Augsburg). 
Ook de afbeeldingen op de Jupiter-Gigant-zuilen lijken dit te bevestigen [zie 
Ivn: Tīwaz*: Zio = Ziu (Germ.) (god); Cultus: *Tīwaz-cultus: Zio-cultus (Germ.)] 

  44 

Germ. termen: tekna (zw. dial.) ‘toveren’, < on. teikn ‘teken’ (zie aldaar) [zie 
Magie en mantiek: magie: term: tekna (vb.) (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: temja (on.) ‘temmen’ (~  lat. domara ‘temmen’), dat Jaekel 
verbindt met wgerm. Tamfana (< tamna), die dan een godin des doods is [zie 
Werkzaamheid: temmen: term: temja (Germ.); Werkzaamheid: temmen: 
term: domare (L/R); Ivn: Tamfana (Germ.) (godin)] 

  49 

Germ. termen: ten*, tu* (germ.) ‘donder’, volgens De Vries verwant aan de 
Odinsnaam þundr (zie aldaar) [zie Natuurverschijnsel: donder: term: ten*, tu* 
(Germ.)] 

  45 

Germ. termen: tenos (pl.) (ofr.) ‘lotstokjes’ [zie Lot: lotsvoorwerp: lotstokje: 
term: hlaut (oorspr.), hlautteinn, hlautviðr, blótspánn, tán, wuldortān, tenos 
(pl.) (Germ.)] 

  43 

Germ. termen: teofor (oe.) zie tab*, tīb*, tiub*: teofor (oe.)   - 

Germ. termen: teors (oe.) ‘fallus’; zie ook on. tjasna [zie Seksualiteit: fallus: 
term: teors (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: tersnon (germ.) zie tjasna (on.)   - 

Germ. termen: þagall (on.) ‘stil, zwijgzaam’, m.n. een als positief opgevatte 
karaktertrek van de god Hœnir (i.t.t. Loki) [zie Geluid: stilte: term: þagall 
(adj.) (Germ.)]                                                                                   [thagall] 

  48 

Germ. termen: þáttr (on.) (pl. þættir) eig. ‘draad, touw’, kort verhaal uit de 
Oud-IJslandse literatuur, waarin meestal een IJslander naar het hof van een 
Noorse koning reist [zie Taal: epiek: verhaal: term: þáttr (Germ.); Voorwerp: 
draad: term: þáttr (Germ.)]                                                   [thattr, thaettir] 

  47 

Germ. termen: þelba-harja* (germ.) zie þjálfi (on.)   - 

Germ. termen: þelban* (germ.) zie þjálfi (on.)   - 

Germ. termen: þialfi (on.) zie þjálfi (on.)   - 

Germ. termen: þialmi (on.) zie þjálfi (on.)   - 

Germ. termen: þindan (oe.) ‘zwellen’ (nl. van de zee), volgens Wessén 
verwant aan de Odinsnaam þundr (zie aldaar) [zie Werkzaamheid: zwellen: 
term: þindan (Germ.)]                                                                       [thindan] 

  45 

Germ. termen: þingsaz* (þenhaz*) (germ.) eig. ‘tijd’ (WGS), d.w.z. de op een 
vastgestelde tijd plaatshebbende dingvergadering; mogelijke grondvorm van 
Thingsus, gelatiniseerde bijnaam van de Germaanse god Mars (*Tīwaz), die 

  44 
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waarschijnlijk verwijst naar þing ‘dingvergadering’. Mars Thingsus was zowel 
god van de oorlog als god van het ding, aangezien beide met strijd en een 
gerechtelijke handeling in verband kunnen worden gebracht [zie Ivn: Mars (2): 
‘Thingsus’, ~ (Germ.) (god); Instelling en organisatie: vergadering, volks-: 
ding: term: þingsaz* (tevens als Thingsus bijnaam van de Germ. Mars) (Germ.); 
Tijd: term: þingsaz* (þenhaz*) (Germ.)]                              [thingsaz, thenhaz] 

Germ. termen: þiudareiks* (got.) ‘volksleider’, gereconstrueerde vorm van de 
koningsnaam Theoderik en te vergelijken met de Keltische godennamen 
Teutates en Apollo Toutiorix. De Vries schrijft overigens þeuðarīks. Proto-
Germ. is þeudō-reikiz [zie Heerser: leider, volks-: term: þiudareiks* (Germ.); 
Ivn: Theoderik de Grote (Germ.) (koning)]                                    [thiudareiks] 

  58 

Germ. termen: þjálfi (on.), de dienaar van Thor, broer van Röskva. In West-
Scandinavië wordt hij soms vervangen door Loki. In Oost-Scandinavië (Gotland) 
heet hij þjelvar. De etymologie en betekenis van þjálfi-þjelvar is onduidelijk: 
þjálfi < germ. *þelban ‘boei’ (on. þialfi, þialmi); þjelvar < germ. *þelba-harja 
‘boeienkrijger’ (volgens Gutenbrunner) 
[zie Ivn: þjálfi (Germ.) (god); Ivn: þjálfi: þjelvar (Germ.) (god); Beroep en 
functie: strijder: boeienkrijger: term: þelba-harja* (Germ.); Voorwerp: band: 
term: þelban* (þialfi, þialmi) (Germ.)]  
                                                [thjalfi, thjelvar, thialfi, thialmi, thelba-harja] 

  46 

Germ. termen: þjelvar (on.) zie þjálfi (on.)   - 

Germ. termen: þokkasæld (on.) ‘geliefdheid’, m.n. t.a.v. Grímr Kamban 
(Ldn.), die na zijn dood werd vereerd wegens zijn geliefdheid [zie Karakter en 
gedrag: geliefdheid: term: þokkasæld (Germ.)]                            [thokkasaeld] 

  42 

Germ. termen: þokumyrkr (on.) ‘donkere nevel’, zoals de nevel waarin 
tovenaars en reuzen zich hullen [zie Natuurverschijnsel: mist: term: 
þokumyrkr (Germ.)]                                                                     [thokumyrkr] 

  40 

Germ. termen: þömb (on.) ‘baarmoeder’, een term die Kögel, Helm, Krahe, 
Von der Leyen verbinden met Tamfana, die dan een godin van de rijkdom is. 
Zie ook Latijnse termen: Tamfana [zie Lichaam: baarmoeder: term: þömb 

(Germ.)]                                                                                   [þǫmb, thomb] 

  49 

Germ. termen: þorgerðr hölgabrúðr (on.), Germaanse godin, zuster van Irpa. 
Beiden werden samen met Thor vereerd in een tempel in het Gudbrandsdal. 
þorgerðr hölgabrúðr is in staat stormen te zenden en vijanden te boeien; ook 
eist ze mensenoffers. 
Etym. en betekenis: 1. Hölgabrúðr ‘de vrouw van Hölgi (= Helgi ‘de met heil 
vervulde koning’)’ (Storm, F.R. Schröder); er zijn evenwel varianten van de 
naam (hölda-, hölþa-, hörga-), 2. þorgerðr hölgabrúðr < Gerðr, de 
reuzendochter uit Skm. (F.R. Schröder). 
Karakter: Mogelijk is þorgerðr hölgabrúðr 1. een vegetatiegodin die in een 
hieros gamos een rol speelde (vgl. Freyja Vanabrúðr of Skaði goðbrúðr), 2. en 
tevens een dís, een beschermgodin van een vorstengeslacht uit Hálogaland, 
waar jarl Hákon heerste en die misschien haar cultus heeft verbreid naar 
Trondheim en het Gudbrandsdal. 
Van Irpa < jarpr ‘donkerbruin’ is verder niets bekend 
[zie Ivn: þorgerðr (2) hölgabrúðr (Germ.) (godin); God: ‘Gemalin’ (Hölgabrúðr) 
(Germ.); Huwelijk: gemalin: term: brúðr, Hölga- (‘vrouw van Hölgi’) (bijnaam 
van de godin þorgerðr) (Germ.); Irpa (Germ.) (godin); God: ‘Bruine’ (Irpa) 
(Germ.); Kleur: bruin, donker-: term: jarpr (Germ.)] 

                                                    [þorgerðr hǫlgabrúðr, Thorgerdr holgabrudr] 
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Germ. termen: Thorøwe (de.) zie Gefnø (de.)   - 

Germ. termen: þórr (on.) zie Donar (alg. germ.)   - 
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Germ. termen: þorrablót (on.) zie þorri (on.)   - 

Germ. termen: þorri (on.) 1. een god van de wasdom, aan wie een offer 
gebracht werd (þorrablót), 2. naam van een wintermaand (half januari – half 
februari). Vergelijk Gói. Betekenis: ‘vorst’ (Celander) [zie Ivn: þorri (Germ.) 
(god/personificatie); Tijd: maand (Germ.): ‘þorri’ = januari-februari; Offer: ~ 
aan þorri (þorrablót) (Germ.)]                                                              [Thorri] 
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Germ. termen: þórsdagr (on.) zie donderdag (nl.)   - 

Germ. termen: þórshamarr (nijsl.) eig. ‘hamer van Thor’, een magisch teken 
uit de volkstraditie, bedoeld om dieven op te sporen. De þórshamarr hoort tot 
de vierarmige swastika-symbolen [zie Zon: zonnewiel: swastika: term: 
þórshamarr (Germ.); Voorwerp: hamer: term: hamarr, þórs- (‘hamer van 
Thor’) (swastikasymbool) (Germ.)]                                              [Thorshamarr] 
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Germ. termen: þórshöfuð (on.) eig. ‘hoofd van Thor’, een variant van de 
ægishjálmur, ontstaan uit het Chr. kruisteken. In het midden van een kruis 
(plus-teken), waarvan de uiteinden dwarsbalken hebben, staat een hoofd 
afgebeeld [zie Zon: zonnewiel: swastika: term: þórshöfuð (Germ.); Hoofd: 
term: höfuð, þórs- (‘hoofd van Thor’) (swastikasymbool) (Germ.)]  

                                                                                    [þórshǫfuð, þorshofud] 
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Germ. termen: þórshörgr = Thorshargh (on.) ‘heiligdom van Thor’, een 
cultusplaats in Zweden; later Torshälla [zie Heiligdom: tempel van Thor 
(Thorshargh) te Torshälla (Zw.); Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: 

harug: hörgr, þórs- (>Thorshargh) (Germ.)]                   [þórshǫrgr, Thorshorgr] 
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Germ. termen: þórs-steinn (on.) ‘steen van Thor’, steen waarop de rug van 
een misdadiger werd gebroken (IJsland) [zie Steen: dodensteen: ‘þórssteinn’ 
(Germ.); Steen: term: steinn, þórs- (‘steen van Thor’) (dodensteen) (Germ.)] 
                                                            [þórssteinn, Thorssteinn, Thors-steinn] 
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Germ. termen: þriði (on.) ‘derde’, naam van Odin in zijn functie van Derdegod 
in de triade Hárr – Jafnhárr – þriði. De Derde is een begrip uit het concept van 
de totaliteit, waarbij de derde als laatste de totaliteit afsluit en de andere 
delen omvat en overstijgt; vgl. gr. tritos, skt. Trita, ir. Thrita en Thraētaona 
[zie Ivn: Wodan: Odin: ‘þriði’ (Germ.) (god); God: ‘Derde’ (þriði) (Germ.); 
Drie: derde: term: þriði (god) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: 
‘þriði’ (Germ.)]                                                                                   [Thridi] 
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Germ. termen: þróask (on.) ‘gedijen’ [zie Dood en leven: groei: term: þróask 
(vb.) (Germ.)]                                                                                    [throask] 
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Germ. termen: þróask: þrór (on.) ‘gedijer’, 1. naam van Odin in zijn 
vruchtbaarheidsaspect, 2. naam van een everzwijn; vgl. ook gróðr [zie Ivn: 
þrór (1) (Germ.) (everzwijn); Ivn: Wodan: Odin: ‘þrór’ (2) (Germ.) (god); God: 
‘Gedijer’ (þrór) (Germ.); Dood en leven: groei: term: þrór (nom. ag.) (tevens 
naam van Odin en een zwijn) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘þrór’ 
(Germ.)]                                                                                  [throask, thror] 
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Germ. termen: þrór (on.) zie þróask: þrór (on.)   - 

Germ. termen: þróttr (on.) ‘de moedige’, een bijnaam van Odin. Etym.: < 
germ. *þruhtu-; IE suffix –tu is oud [zie Karakter en gedrag: moed: term: 
þróttr (adj.) (god) (Germ.); Ivn: Wodan: Odin: ‘þróttr’ (Germ.) (god); God: 
‘Moedige’ (þróttr) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘þróttr’ 
(Germ.)]                                                                                            [Throttr] 
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Germ. termen: þrúðar þjófr (on.) zie blað ilja þrúðar þjófs (on.)   - 

Germ. termen: þrúðheimr of þrúðvangr (on.) ‘krachtwereld’ en ‘krachtveld’, 
zijn, naast Bilskirnir, namen voor de hemelse woning van Thor. Ook hier wordt 
de nadruk gelegd op Thors kracht. þrúðheimr (e.v.) is eveneens de naam van 
de bergwoning van Skaði [zie Mythische woning: naam: ‘þrúðheimr’ = 
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‘þrúðvangr’, de ~ van Thor (Germ.); Mythische woning: naam: ‘þrúðheimr’ = 
‘þrymheimr’ = ‘þrumheimr’, de ~ van Skaði (Germ.); Kosmografie en 
geografie: universum: term: heimr, þrúð- (‘krachtwereld’) (woning van Thor; 
id. van Skaði) (Germ.); Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: vangr, 
þrúð- (‘krachtveld’) (woning van Thor) (Germ.)]        [Thrudheimr, Thrudvangr] 

Germ. termen: þruhtu* (germ.) zie þróttr (on.)   - 

Germ. termen: þrymheimr (on.) ‘donderwereld’, de woning van de godin-
reuzin Skaði in de bergen. De spelling varieert: þrumheimr of þrúðheimr, 
welke laatste overeenkomt met de naam van Thors woning (zie aldaar) [zie 
Mythische woning: naam: ‘þrúðheimr’ = ‘þrymheimr’ = ‘þrumheimr’, de ~ van 
Skaði (Germ.); Kosmografie en geografie: universum: term: heimr, þrym- (of 
þrum-) (‘donderwereld’) (woning van Skaði) (Germ.)] 
                                                          [Thrudheimr, Thrymheimr, Thrumheimr] 

  49 

Germ. termen: þula (on.) zie þulr: þula (on.)   - 

Germ. termen: þulr (on.) ‘wijze, wijsheidsverkondiger’, een vertolker van 
religieuze kennis in geheimzinnige bewoordingen; daarnaast heeft hij een 
wereldlijke functie als redenaar (glosse voor orator; hofdichter) en leraar; 
Etym.: ~ þylja ‘mompelen, fluisteren’ en þula ‘woordenreeks in stafrijm’; vgl. 
verder oe. þyle [zie Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: þulr 
(Germ.); Beroep en functie: spreker: term: þulr (Germ.); Beroep en functie: 
dichter: term: þulr (Germ.); Beroep en functie: studie: meester: term: þulr 
(Germ.)]                                                                                               [thulr] 

  39  42 

Germ. termen: þulr: fimbulþulr (on.) ‘machtige þulr’, bijnaam van Odin als 
runenmeester [zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Fimbulþulr’ (Germ.) (god); God: 
‘Machtige þulr’ (fimbulþulr) (Germ.); Beroep en functie: rel. persoon: ziener: 
term: þulr, fimbul- (‘machtige þulr’) (bijnaam van Odin) (Germ.); Symboliek: 
beeldspraak: kenning: ‘fimbulþulr’ (Germ.)]                       [thulr, fimbulthulr] 

  42 

Germ. termen: þulr: mál er at þylia þular stóli á, Urðar brunni at (‘het is tijd 
te fluisteren vanaf de redenaarsstoel, aan de oever van de bron van Urd’), een 
tekst uit de Loddfáfnismál (deel van Hávamál) en een verwijzing naar de þulr 
als wijsheidsverkondiger op zijn orakeltroon [zie Troon: orakeltroon: term: 
þular stóll (‘stoel van de þulr’) (Germ.)]  
                   [thulr, mal er at thylia thular stoli a, Urdar brunni at, thular stoll] 

  42 

Germ. termen: þulr: þula (on.) (pl. þulur) ‘woordenreeks in stafrijm’; poëzie 
die religieuze kennis in samengevatte vorm overdraagt, zoals de vraag- en 
antwoordstrofen in de Edda [zie Taal: poëzie, didactische: term: þula (Germ.)] 
                                                                                       [thulr, thula, thulur] 

  42 

Germ. termen: þulr: þyle (oe.), dezelfde als de þulr in Noord-Germanië [zie 
Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: þyle (Germ.); Beroep en 
functie: spreker: term: þyle (Germ.); Beroep en functie: dichter: term: þyle 
(Germ.); Beroep en functie: studie: meester: term: þyle (Germ.)] [thulr, thyle] 

  42 

Germ. termen: þulr: þylja (on.) ‘mompelen, fluisteren’; oorspr. ‘een cultische 
voordracht houden’ (Vogt) [zie Taal: fluisteren: term: þylja (Germ.); Taal: 
voorlezing: cultusrede: term: þylja (oorspr.) (Germ.)]                 [thulr, thylja] 

  42 

Germ. termen: þundr (on.), naam van Odin. Etymologie onzeker: 1. verwant 
aan germ. *ten, tu ‘donder’ (De Vries) (zie aldaar), 2. verwant aan oe. þindan 
‘zwellen’ (nl. van de zee) (Wessen) (zie aldaar) [zie Ivn: Wodan: Odin: ‘þundr’ 
(Germ.) (god); God: ‘þundr’ (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: 
‘þundr’ (Germ.)]                                                                                 [thundr] 

  45 

Germ. termen: þunres lea (oe.) ‘Donars weide’ en þunresfeld (oe.) ‘Donars 
veld’, cultische plaatsnamen in Engeland m.b.t. Donar, die wijzen op het 
vruchtbaarheidsaspect van deze god [zie Ivn: þunreslea (alg.) (Eng.) (topogr., 
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tNWv Southend-on-Sea, Essex, O-Engeland); Ivn: þunresfeld (alg.) (Eng.) 
(archeol. site, tOv Horley bij Gatwick Airport, Surrey, ZO-Engeland); 
Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: lea, þunres (‘Donars weide’, 
top.) (Germ.); Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: feld, þunres- 
(‘Donars veld’, top.) (Germ.)]                                  [Thunres lea, Thunresfeld] 

Germ. termen: þunresdæg (oe.) zie donderdag (nl.)   - 

Germ. termen: thunresdei (ofr.) zie donderdag (nl.)   - 

Germ. termen: thuris (ohd.) zie reus (nl.)   - 

Germ. termen: þurs (on.) 1. bep. soort reus, zie reus, 2. naam van het 
runeteken voor ‘þ’ [zie Kunst en schrift: schrift: runenschrift: runeteken: 
‘þurs’ (Germ.)]                                                                                     [thurs] 

  39  40 

Germ. termen: Thursday (ne.) zie donderdag (nl.)   - 

Germ. termen: þyle (oe.) zie þulr: þyle (oe.)   - 

Germ. termen: þylja (on.) zie þulr: þylja (on.)   - 

Germ. termen: ti (on., oe.) zie teiwaz*: ti (on., oe.)   - 

Germ. termen: tīber, tīfer (oe.) zie tab*, tīb*, tiub*: tīber, tīfer (oe.)   - 

Germ. termen: tiig (oe.) zie teiwaz*: tiig (oe.)   - 

Germ. termen: til árbótar (on.) zie árbót: til árbótar (on.)   - 

Germ. termen: til árs ok friðar (on.) zie blóta til árs ok friðar (on.)   - 

Germ. termen: til friðar ok vetrarfars góðs (on.) zie friðr: til friðar ok 
vetrarfars góðs (on.)   

  - 

Germ. termen: til gróðrar (on.) zie gróðr: til gróðrar (on.)   - 

Germ. termen: til sigrs (on.) zie sigr: til sigrs (on.)   - 

Germ. termen: Tiset (de.) < Týsviðr ‘Týr-woud’, een heilig woud in 

Denemarken, gewijd aan Týr [zie Ivn: Tiset (De.) (topogr., tZWv Gram (tWv 

Haderslev (stad)), Haderslev Kommune, Z-Jutland, Zuid-Denemarken); 

Vegetatie: woud, heilig: ‘Týsviðr’ (Germ.); Vegetatie: woud, heilig: term: 

viðr, Týs- (‘*Tīwaz-woud’) (heilig woud) (Germ.)]                               [Tysvidr] 

  44 

Germ. termen: Tislauan (no.) < *Týslög ‘district, gewijd aan Týr’, een theofore 

plaatsnaam in Noorwegen, die aangeeft dat hier een Týr-cultus bestond [zie 

Ivn: Tislauan (No.) (huisloc., tNv Melhus (stad), Melhus kommune, Trøndelag); 

Kosmografie en geografie: gebied: district: term: lög*, Týs- (‘district, gewijd 

aan Týr’) (Germ.)]                                                                   [Týslǫg, Tyslog] 

  44 

Germ. termen: Tislund (de.) ‘heilig bos van Týr’ in Denemarken was een 

dingplaats [zie Ivn: Tislund (De.) (vrm. woud/dingplaats, mog. tNv of 

samenvallend met Ringsted (stad), Ringsted Kommune, M-Seeland); Vegetatie: 

woud, heilig: ‘Tislund’ (Germ.); Vegetatie: woud, heilig: term: lund, Tis- (‘bos 

van Týr’) (heilig woud, top.) (Germ.)] 

  44 

Germ. termen: tiufal (ohd.) ‘duivel’, een leenwoord uit het Grieks met een 
Chr. betekenis, dat door de Gotische missie in het Oud-Hoogduits terecht 
kwam [zie Geest: demon: term: tiufal (Germ.)] 
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Germ. termen: TiuR (on.) zie teiwaz*: TiuR (on.)   - 

Germ. termen: tíva rök (on.) zie ragnarök (on.)   - 

Germ. termen: tívar (on.) (pl.) zie teiwaz*: týr (on.) (sg.)   - 

Germ. termen: tived (zw.) zie teiwaz*: tived (zw.)   - 

Germ. termen: tívur (on.) (pl.) een hapax uit Vsp. 31. Betekenis: 1. = tívor 
‘offerdier’ (C&V, Neckel), 2. = tívar ‘goden’ (De Vries)         [tivur, tivor, tivar] 
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Germ. termen: Tīwaz* (germ.) zie teiwaz* (germ.)   - 

Germ. termen: tjasna (on.) (pl. tjösnur) ‘paal, stok’, misschien een fallus 
voorstellende wegens de uitgeholde ring, m.n. gebruikt ter afperking van de 
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strijdplaats bij een holmgang. Etym.: misschien < germ. *tersnon, vergelijk 
ohd. zers, oe. teors ‘fallus’ [zie Staf: stok: term: tjasna (Germ.)] 

                                                                                            [tjǫsnur, tjosnur] 

Germ. termen: Tobiasnachten (nl.) (Tobiasnächte (d.)), aanduiding van het ME 
gebruik van tijdelijke seksuele onthouding na de huwelijksvoltrekking [zie 
Seksualiteit: onthouding, seksuele: na huwelijksvoltrekking: ‘Tobiasnachten’ 
(Germ.); Tijd: dag: nachten, Tobias- (periode van seksuele onthouding) 
(Germ.)] 

  39 

Germ. termen: tomte (zw.), beschermgeest van het huis [zie Geest: 
beschermgeest van het huis: tomte (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: tomtebisse (zw.), beschermgeest van het huis [zie Geest: 
beschermgeest van het huis: tomtebisse (Germ.)] 
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Germ. termen: tomtkarl (zw.), beschermgeest van het huis [zie Geest: 
beschermgeest van het huis: tomtkarl (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: tönn (pl. tenn(r)) (on.) ‘tand’; oorspr. een masc. woord, later 

fem. [zie Lichaam: tand: term: tönn (pl. tenn(r)) (Germ.)]  [tǫnn, tonn, tennr] 

  48 

Germ. termen: tönn: Gullintanni (on.) eig. ‘goudgetand’, i.e. ‘Goudtand’, een 
epitheton van Heimdallr. Vergelijk tennr Hallinskíða [zie Ivn: Heimdallr: 
‘Gullintanni’ (Germ.) (god); God: ‘Goudtand’ (Gullintanni) (Germ.); Lichaam: 
tand: term: tönn: tanni, gullin- (‘Goudtand’) (adj.) (epitheton van Heimdallr) 

(Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Gullintanni’ (Germ.)] [tǫnn, tonn] 
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Germ. termen: tönn: Sliðrugtanni (on.) zie Gullinborsti (on.)   - 

Germ. termen: tönn: tennr Hallinskíða (on.) ‘tanden van Hallinskíði (= 
Heimdallr)’, een kenning voor ‘goud’, wegens de gouden tanden van de god 
Heimdallr; daarom heet hij ook Gullintanni (zie aldaar) [zie Aardmaterie: 
goud: term: ‘tennr Hallinskíða’ (kenning) (Germ.); Lichaam: tand: term: tönn: 
tennr Hallinskíða (‘tanden van Hallinskíði’) (kenning voor goud) (Germ.); 
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘tennr Hallinskíða’ (Germ.)]   

                                                                        [tǫnn, tonn, tennr Hallinskida] 

  48 

Germ. termen: torsdag (no.) zie donderdag (nl.)   - 

Germ. termen: touffen (ohd.) ‘dopen’, een term die een Chr. betekenis kreeg 
bij de Zuid-Duitsers na de kerstening door de Gotische missie [zie Reiniging en 
verzorging: reiniging(srite): doop, water-: term: touffen (Chr.-Germ.)] 
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Germ. termen: toverkap (nl.), hoofddeksel waarmee iemand zich onzichtbaar 
kan maken, zie ook huliðshjálmr en Tarnkappe [zie Kleding: hoofddeksel: 
toverkap] 
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Germ. termen: tréguð (on.) ‘houten god’, d.w.z. een houten godenbeeld [zie 
Kunst en schrift: beeld, goden-: term: tréguð  of trémaðr (Germ.); God: term: 
guþa-: guð, tré- (‘houten god’) (godenbeeld) (Germ.)]                         [tregud] 
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Germ. termen: trémaðr (on.) ‘houten man’, d.w.z. een houten godenbeeld, 

ook in de vorm van een cultische paal [zie Kunst en schrift: beeld, goden-: 

term: tréguð  of trémaðr (Germ.); Bouwwerk: zuil: paal, heilige: als 

godenbeeld: term: trémaðr (Germ.); Geslacht en rijpheid: man: term: maðr, 

tré- (‘houten man’) (godenbeeld) (Germ.)]                                        [tremadr] 

  42 

Germ. termen: tréníð (on.) zie níðstöng(on.)   - 

Germ. termen: trewa (germ.) ‘trouw’, dat volgens Much de basis vormt voor 

Alaterviae, dat dan ‘de alversterkenden’ betekent [zie Karakter en gedrag: 

trouw: term: trewa (Germ.)] 
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Germ. termen: triu (got.) ‘boom’ [zie Boom: term: triu (Germ.)]   49 

Germ. termen: Trojaburg (scand.), benaming voor het cultische labyrint in 
Scandinavië. Het labyrint is een verbeelding van het dodenrijk en werd 
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gebruikt in de vruchtbaarheidscultus. Er is een relatie met de mediterrane 
labyrinten. Etym.: Trojaburg verwijst naar de lat. Troiae ludus (zie aldaar). 
Varianten: Troiborg, Treiborg, Tröiborgslot, Truberslot, Triborren [zie Steen: 
heilige opgerichte ~: steenkring: labyrint: term: Trojaburg (Germ.); Steen: 
heilige opgerichte ~: steenkring: labyrint: term: Trojaburg te Visby (Zw.)] 

Germ. termen: troll (on.) ‘reus, demon’. Wanneer de godin þorgerðr 
hölgabrúðr een troll wordt genoemd, is dit de latere opvatting van de 
vrouwelijke demon (een trollkona) die stormen ontketent en mensenoffers 
verlangt [zie Geest: reus: term: troll (Germ.); Geest: heks: term: trollkona 
(Germ.)] 

  49 

Germ. termen: trollkona (on.) ‘heks’, vgl. ook hugr (on.): ‘trollkvenna vindr’ 
[zie Geest: heks: term: trollkona (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: trollskot (on.) zie pijlschot (nl.)   - 

Germ. termen: trúa (on.) ‘vertrouwen op’, dus niet: ‘geloven’ dat een latere 

Christelijke betekenis is [zie Karakter en gedrag: trouw: term: trúa (vb.) 

(Germ.)]                                                                                                 [trua] 

  49 

Germ. termen: trúa: fulltrúi (on.) eig. ‘(god) in wie men volledig vertrouwen 

stelt’, i.e. ‘vriend’, m.n. een kenmerk van Thor, de trouwe goddelijke vriend 

van vissers en boeren in Noorwegen en Zweden. De term drukt dus de 

(gelijkwaardige) houding uit tussen goden en mensen (vgl. vinr en sváss). 

Wanneer dit vertrouwen of deze steun wegvalt, kan de Germaan zich tot een 

andere god wenden [zie Beroep en functie: vriend: term: fulltrúi (Germ.)] 

                                                                                                 [trua, fulltrui] 

  46  49  51 

Germ. termen: tuftekall (no.), beschermgeest van het huis [zie Geest: 
beschermgeest van het huis: tuftekall (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: Tuisto (germ.) zie Latijnse termen: Tuistonem of Tuisconem   - 

Germ. termen: Tuistonem of Tuisconem (acc.) (lat.-germ.), aanduiding van 
een oerwezen uit de Germaanse geestenwereld. Tuisto is uit de aarde geboren 
(terra editus). Zijn zoon is Mannus, de stamvader van de mensheid. Betekenis 
van de naam: 1. schrijfwijze Tuisconem ‘afstammeling van Tīwaz’ (Grimm 
e.a.), 2. schrijfwijze Tuistonem, ~ nl. twist (‘ruzie, twijfel’, eig. ‘gedubbelde 
draad’), on. tvistr, dus ‘tweevoudig wezen’ (Wackernagel, De Vries e.a.). 
Andere tweegeslachtelijke oerwezens uit wie reuzen of mensen zijn 
voortgekomen, zijn germ. Ýmir (zie aldaar) en ind. Yama 
[zie Ivn: Tuisto (Germ.) (oerwezen); Geest: wezen, tweevoudig: term: tuisto 
(Germ.); Twee: dualiteit: term: tvistr (Germ.); Strijd en vrede: strijd: 
conflict: term: twist (Germ.); Dood en leven: geboorte: aardgeboorte: term: 
terra editus (‘door de aarde voortgebracht’) (part.)  (L/R)] 

  50 

Germ. termen: Tulshøj of Tulehøj (de.), Deense plaatsnamen die verwijzen 
naar een þulr-hoogte; vgl. runeninscriptie: Gunnwalds stæinn, sunar Hróalds, 
þulaR á Salhaugum [zie Ivn: Tulehøj = (later) Tulleshøy = mod. Frederiksberg 
(De.) (topogr., Frederiksberg (tOv Kopenhagens centrum), Frederiksberg 
Kommune, Hoofdstad); Ivn: Tulshøj (De.) (hoogte, bij Sparrehuse tNWv Sønder 
Onsild, Mariagerfjord Kommune, Noord-Jutland); Ivn: Salhaugum (dat. pl.) 
(on.) = mod. Salløv (De.) (topogr., tZOv Soldelev (tZv Roskilde (stad)), Rosjilde 
Kommune, O-Seeland); Aardhoogte: þulr-hoogte (Germ.); Aardhoogte: þulr-
hoogte: Tulshøj (top.) (Germ.); Aardhoogte: þulr-hoogte: Tulehøj (top.) 
(Germ.)]                                                                              [Tulshoj, Tulehoj] 

  42 

Germ. termen: tult (ohd., mhd.) zie dulþs (got.)   - 

Germ. termen: tún (on.) 1. ‘hekwerk’, 2. ‘huiserf’ of ‘heilig huiserf’, indien 
verbonden met de godencultus [zie Bouwwerk: afscheiding: term: tún (Germ.); 
Kosmografie en geografie: gebied: huiserf: term: tún (Germ.)]                  [tun] 
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Germ. termen: tún: Nóatún (on.) ‘scheepsplaats’, de woning (tempel) van de 
visserijgod Njörðr [zie Mythische woning: naam: ‘Nóatún’, de ~ van Njörðr 
(Germ.); Kosmografie en geografie: plaats, scheeps-: term: nóatún (woning of 
tempel van Njörðr) (Germ.); Kosmografie en geografie: gebied: huiserf: term: 
tún, Nóa- (‘scheepsplaats’) (woning of tempel van Njörðr) (Germ.)] 
                                                                                                  [tun, Noatun] 

  47 

Germ. termen: tungl (on.) ‘maan’. Zie ook Aurvandills tá (on.) [zie Maan: 
term: tungl (Germ.)] 

  46 

Germ. termen: Tunni (on.) ‘de getande’ (onzeker), vgl. got. tunþus, naam van 
een slaaf tegen wie koning Egill Aunsson streed. De scène past in het thema 
van de dood door tand of hoorn [zie Ivn: Tunni (Germ.) (slaaf); Lichaam: tand: 
term: tunþus (Germ.)] 

  47 

Germ. termen: túnriða (on.) zie riða: kveldriða, myrkriða, túnriða (on.)   - 

Germ. termen: tunþus (got.) zie Tunni (on.)   - 

Germ. termen: tuntre (no.), de bescherming verlenende heilige boom op het 
Noorse boerenerf [zie Boom: heilige ~: tuntre (Germ.); Boom: term: tre, tun- 
(‘boerenerfboom’) (heilige boom) (Germ.)] 

  41 

Germ. termen: tunvord (no.) zie vörðr: tunvord (no.)   - 

Germ. termen: Tur aie, een strijdroep van de Vikingen, zoals weergegeven 
door Wace, de auteur van Roman de Rou; volgens De Vries een onjuiste 
correctie [zie Taal: uitroep: krijgsroep: ‘Tur aie’ (Germ.)] 

  46 

Germ. termen: Tvíblindi (on.) ‘de dubbel blinde’, een bijnaam van Odin, die 
volkomen blindheid aanduidt [zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Tvíblindi’ (Germ.) (god); 
God: ‘Dubbel Blinde’ (Tvíblindi) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: 
‘Tvíblindi’ (Germ.); Waarneming: zien: blindheid: term: blindi, tví- 
(‘dubbelblinde’) (adj.) (bijnaam van Odin) (Germ.)]                          [Tviblindi] 

  45  48 

Germ. termen: tvímenningr (on.) ‘profaan drinkgelag tussen twee mannen’ 
[zie Eten en drinken: dronk: drinkgelag, profaan: term: tvímenningr (Germ.)] 
                                                                                                  [tvimenningr] 

  42 

Germ. termen: tvistr (on.) zie Latijnse termen: Tuistonem   - 

Germ. termen: twist (nl.) zie Latijnse termen: Tuistonem   - 

Germ. termen: Týr (on.) zie teiwaz*: týr (on.)   - 

Germ. termen: tyz (got.) zie teiwaz*: tyz (got.)   - 

Germ. termen: Übernichts (d.), aanduiding van het wezenlijk karakter van God 
volgens mystieke opvattingen [zie Filosofie: niets: term: nichts, Über- 
(‘bovenniets’) (aanduiding van het karakter van God) (Chr.); Karakter en 
gedrag: karakter: goddelijke natuur: term: Übernichts (Germ.)] 

  28 

Germ. termen: úfreskr (on.) zie ófreskr (on.)   - 

Germ. termen: úhamingja (on.) ‘onheil’, het ongeluk als eigenschap van een 
sibbe [zie Welzijn en ziekte: onheil: term: úhamingja (Germ.)]      [uhamingja] 

  39 

Germ. termen: úheilagr (on.) ‘schendbaar’ zijn, d.w.z. gestraft mogen worden 
[zie Ethiek: straf: opheffen van onschendbaarheid: term: úheilagr (adj.) 
(Germ.); Religieus fenomeen: heiligheid: term: heilagr, ú- (‘onheilig’) (adj.) 
(van wie de onschendbaarheid is opgeheven) (Germ.)]                       [uheilagr] 

  39 

Germ. termen: úkvæðisorð (on.) ‘grove taal’ en fúllréttisorð (on.) ‘vuile taal’ 
waren vormen van níð en van laster en bij wet verboden [zie Taal: uitspraak: 
laster: term: úkvæðisorð (Germ.); Taal: uitspraak: laster: term: fúllréttisorð 
(Germ.)]                                                                 [ukvaedisord, fullrettisord] 

  40 

Germ. termen: úlfheðinn (on.) (pl. úlfheðnir) ‘wolfshuidige’, benaming van 
een lid van een groep aan Odin gewijde mannen die zich in extase in de strijd 
werpen; vgl. berserkr [zie Huid: wolfshuid: term: úlfheðinn (adj.) (lid mil. 
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gemeensch.) (Germ.); Sociologie: gemeenschap, militaire: ‘Úlfheðnir’ 
(‘wolfshuidigen’) (Germ.)]                                               [ulfhedinn, ulfhednir] 

Germ. termen: Ullar kjóla él-Freyr (on.) eig. ‘Freyr van de stortbui van de kiel 
van Ullr’, i.e. ‘Schildstrijd-Freyr’, een kenning voor ‘strijder’. Zowel Ullr als 
Freyr wordt blijkbaar verbonden met de strijd [zie Beroep en functie: strijder: 
term: ‘Ullar kjóla él-Freyr’ (‘Schildstrijd-Freyr’) (kenning) (Germ.); Symboliek: 
beeldspraak: kenning: ‘Ullar kjóla él-Freyr’ (Germ.); Ivn: Frō: Freyr: term: 
Ullar kjóla él-Freyr (‘Schildstrijd-Freyr’) (kenning voor strijder) (Germ.)] 
                                                          [Ullar kjola el-Freyr, Ullar kjola elFreyr] 

  46 

Germ. termen: Ullar kjóll, - skip, - askr (on.) ‘schip (kiel, es) van Ullr’, een 
kenning voor ‘schild’. Blijkbaar kon het schild van de önduráss Ullr als 
sneeuwvoertuig dienen [zie Wapen: schild: term: ‘Ullar kjóll, - skip, - askr’ 
(‘schip (kiel, es) van Ullr’) (kenning) (Germ.); Boot: kiel: term: ‘kjóll’ (meton. 
voor ‘schip’) (Germ.); Boot: term: ‘askr’ (meton. voor ‘schip’) (Germ.); Boot: 
term: skip (Germ.); Boot: term: skip (askr, kjóll), Ullar (‘schip (kiel, es) van 
Ullr’) (kenning voor schild) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Ullar 
kjóll, - skip, - askr’ (Germ.)]                         [Ullar kjoll, Ullar skip, Ullar askr] 

  46 

Germ. termen: Ullar/ Ulls mágr (on.) ‘verwant van Ullr’, een kenning voor 
Thor [zie Ivn: Donar: Thor: ‘Ullar/ Ulls mágr’ (‘verwant van Ullr’) (kenning) 
(Germ.) (god); God: ‘Verwant van Ullr’ (Ullar/ Ulls mágr) (Germ.); Symboliek: 
beeldspraak: kenning: ‘Ullar/ Ulls mágr’ (Germ.); Familierelaties: verwant: 
term: mágr, Ullar/ Ulls (‘verwant van Ullr’) (kenning voor Thor) (Germ.)] 
                                                                                    [Ullar magr, Ulls magr] 

  46 

Germ. termen: Ullens øyro (on.) ‘de oortjes van Ullr’, benaming voor delen 
van het hart. Verwijzing naar het hart als offervoedsel [zie Lichaam: hart: 
deel: term: ‘Ullens øyro’ (‘de oortjes van Ullr’) (Germ.); Eten en drinken: 
vlees, hart-: term: ‘Ullens øyro’ (‘de oortjes van Ullr’) (offervoedsel) (Germ.)] 
                                                                                                   [Ullens oyro] 

  42 

Germ. termen: Ullr (no.), oude Noord-Germaanse god. Hij is een Ase (Thor is 
zijn verwant) en wordt geassocieerd met de eed, de strijd, de wereldboom, de 
vruchtbaarheid en de winter (hij is de ‘sneeuwschoengod’). Volgens De Vries is 
hij de hemelgod van de nachtelijke hemel. Zijn naam varieert met Ullinn en 
komt reeds voor op de zwaardpunt uit Torsbjerg, 3e eeuw AD. Etymologie en 
betekenis: 1. ≈ got. wulþus ‘pracht, heerlijkheid’ (alg. aanvaard), 2. verband 
met Varuna (Johansson), 3. ‘wol’ (Lid), 4. ‘ruigharig’ (F.R. Schröder), 5. ‘bron’ 
(Elgqvist) [zie Ivn: Ullr = Ullinn (Germ.) (god); God: ‘Pracht’ (Ullr) (Germ.)] 

  46 

Germ. termen: Undensakr (on.) zie Ódáinsakr (on.)   - 

Germ. termen: underjordiske (no.) zie Germ. termen: wichten   - 

Germ. termen: Ungeziefer (d.) zie zebar (ohd.)   - 

Germ. termen: unholda (ohd.) ‘demon’ [zie Geest: demon: term: unholda 
(Germ.)] 

  39 

Germ. termen: unholda: ‘hold’ (germ.) zie hold (germ.)   - 

Germ. termen: unholda: unholdun (ohd.) (pl.) 1. ‘de heidense goden’, maar 
betekende eigenlijk 2. ‘demonen’ [zie Geest: demon: groep: unholdun 
(unhulþo (oorspr.)) (Germ.); Godenstelsel: godengroep: 01.: term: unholdun 
(‘de heidense goden’) (Chr.-Germ.)] 

  39 

Germ. termen: unhulþo (got.) (fem.) 1. ‘vrouwelijke demon’, 2. oorspronkelijk 
een collectivum: ‘de gezamenlijke demonen’ [zie Geest: demon: term: 
unhulþo (Germ.); Geest: demon: groep: unholdun (unhulþo (oorspr.)) (Germ.)] 
                                                                                                       [unhultho] 

  39 

Germ. termen: uppregin (on.) zie regin (on.)   - 

Germ. termen: urðarmáni (on.) zie maan: urðarmáni (on.)   - 

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
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/25.%20Index%20(2)%20van%20Griekse%20-%20Overige%20niet-IE%20termen.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30.%20Index%20(3)%20van%20Sanskritische%20termen%20A%20-%20N.pdf
https://www.religies-overzichtelijk.nl/pdf-indexen/30a.%20Index%20(4)%20van%20Sanskritische%20termen%20O%20-%20Y.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                                   ga naar > Index (2) van Griekse - Overige niet-IE termen                           
                                                                        > Index (3) van Sanskritische termen A - N 
                                                                        > Index (4) van Sanskritische termen O - Y 
 
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 

 

Germ. termen: Urheber (d.) ‘hoogste god’ [zie God: hoogste ~ (heersende ~, 
oppergod, high god, Urheber)] 

  28 

Germ. termen: urlag (ohd.) zie noodlot (nl.)   - 

Germ. termen: usanan (got.) zie ansuz*: usanan (got.)   - 

Germ. termen: útiseta (on.) ‘buitenzitten’, vorm van mantiek door ’s nachts 
op een bepaalde plek te zitten om met zichzelf te overleggen of idem m.b.v. 
necromantie, zoals in de Gulaþing-wet staat: útiseta at vekja troll up 
‘buitenzitten om de doden (eig. trollen) tot leven te wekken’, dus een vorm 
van dodenbezwering [zie Magie en mantiek: mantiek, type: op basis van 
zelfoverleg of idem m.b.v. necromantie: term: útiseta (vb.) (Germ.)]  [utiseta] 

  40 

Germ. termen: uurisi*: uurisilic giuuerc (os.), ‘werk der reuzen’, benaming 
voor een prehistorisch monument [zie Bouwwerk: monument, prehistorisch: 
term: uurisilic giuuerc (‘werk der reuzen’) (Germ.); Geest: reus: term: wrisi* 
(Germ.)] 

  39 

Germ. termen: váði (on.) ‘gevaar’, dat Kern in verband brengt met de godin 
Vagdavercustis, dus ‘de noodlot bepalende’. Zie ook Latijnse termen: 
inscriptie: Vagdavercusti [zie Welzijn en ziekte: gevaar: term: váði (Germ.); 
Ivn: Vagdavercustis (Germ.) (godin)]                                                       [vadi] 
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Germ. termen: vætter (de.-no.) zie Germ. termen: wichten   - 

Germ. termen: vafrlogi (on.) ‘flakkerend vuur’, een aanduiding van de 
mythische vlammenwal waardoor de bruid wordt omgeven en waaroverheen de 
held moet springen. De term komt overeen met eikinn fúrr (on.) ‘wildvuur’ of 
‘donker vuur’ (Neckel), dat Peuckert verbindt met het ‘donkere vuur’ uit de 
Iraanse eschatologie (zie aldaar) [zie Vuur: vlammenwal: term: vafrlogi 
(‘flakkerend vuur’) (Germ.); Vuur: vlammenwal: term: eikinn fúrr (‘wildvuur’) 
(Germ.)]                                                                                       [eikinn furr] 
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Germ. termen: Váfuðr ‘zwaaier, de heen en weer zwaaiende’, nl. aan de galg, 
een bijnaam van Odin, die verwijst naar zijn zelfoffer; váfa ‘zwaaien’ [zie Ivn: 
Wodan: Odin: ‘Váfuðr’ (Germ.) (god); God: ‘Gehangene’ (Hangi, Gálga farmr, 
Váfuðr) (Germ.); Werkzaamheid: bewegen: zwaaien: term: váfa (Germ.); 
Werkzaamheid: bewegen: zwaaien: term: váfuðr (nom. ag.) (god) (Germ.); 
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Váfuðr’ (Germ.)]                            [Vafudr] 
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Germ. termen: vagna rúni (on.) ‘vriend van de wagens’, een kenning voor Odin 

in zijn gedaante van het paard dat de wagen trekt; vgl. woenswagen en Kjalarr 

[zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Vagna rúni’ (kenning) (Germ.) (god); God: ‘Vriend van 

de wagens’ (vagna rúni) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘vagna 

rúni’ (Germ.); Beroep en functie: vriend: term: rúni, vagna (‘vriend van de 

wagens’) (kenning voor Odin) (Germ.)]                                           [vagna runi] 
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Germ. termen: Válaskjálf* (on.) zie skjálf: Válaskjálf* (on.)   - 

Germ. termen: valdögg: valdögg sleginn (on.) ‘beslagen met de dauw van de 
gesneuvelden’, waarmee de toestand van de gestorven Helgi wordt uitgedrukt: 
hij is berijpt (hélo þrungit, zie aldaar) en bedekt met ‘dauw’, wat hier een 
kenning voor ‘bloed’ is [zie Bloed: term: ‘valdögg’ (kenning) (Germ.); Water: 
dauw: term: dögg, val- (‘dauw der gesneuvelden’) (kenning voor bloed) 
(Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘valdögg’ (Germ.)] 

                                                                    [valdǫgg sleginn, valdogg sleginn] 
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Germ. termen: valdr (on.) ‘heerser’ [zie Heerser: leider: term: valdr (Germ.)]   45 

Germ. termen: valdr: Gálga valdr (on.) ‘galgenheerser’, een skaldische 
kenning voor Odin, die verwijst naar zijn functie als god der gehangenen [zie 
Heerser: leider: term: valdr, Gálga- (‘galgenheerser’) (kenning voor Odin) 
(Germ.); Ivn: Wodan: Odin: ‘Gálga valdr’ (kenning) (Germ.) (god); God: ‘God 

  45 
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der gehangenen’ (Hangatýr, Hangaguð, Gálga valdr) (Germ.); Symboliek: 
beeldspraak: kenning: ‘gálga valdr’ (Germ.)]                                [Galga valdr] 

Germ. termen: valgaldr (on.) zie galan: valgaldr (on.)   - 

Germ. termen: Valgrind (on.) zie Helgrind (on.)   - 

Germ. termen: valhnot (on.) ‘walnoot’, eig. ‘Waalse noot’. In de Bósa saga 
verlokt de glans van walnoten een koningsdochter het bos in te gaan. Misschien 
is er verband met de gouden appels, zoals die van Iðunn of van de Hesperiden 
[zie Vegetatie: vrucht: walnoot: term: valhnot (Germ.)] 
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Germ. termen: Valhöll (on.) ‘hal der gesneuvelden’ of Walhalla, oorspronkelijk 

een onderaardse dodenhal, later een verblijf voor gesneuvelde krijgers 

(Einherjar) en hun heer (Odin) in het gebied van Ásgarðr aan de hemel. 

Verschillende voorstellingen hebben aan de vorming van het beeld van 

Walhalla bijgedragen, waaronder de dodenberg, die soms ‘Walhalla’ heet. 

Behalve de Einherjar die tijdens de Ragnarök de demonen moeten bevechten, 

verblijven er ook enkele niet-heroïsche personen. 

Walhalla ziet er uit als een koningshal met binnen schilden aan de wand en 

buiten figuren van dieren op het dak en aan de muren. De hal heeft 540 

deuren; de brug naar de hoofdpoort Valgrind heet Bilröst en wordt bewaakt 

door Heimdallr 

[zie Mythische woning: naam: ‘Walhalla’ = ‘Valhöll’, de ~ van Odin en 

gestorven helden (Germ.); Aardhoogte: berg, doden-: ‘Walhalla’ (Germ.); 

Graf: 3. type: grafkamer: term: valhöll (oorspr.) (Germ.); Paleis: zaal: term: 

höll, Val- (‘zaal der gevallenen’) (woning van Odin) (Germ.)]  [Valhǫll, Valholl] 
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Germ. termen: Váli (on.) = Áli (SnE), Germaanse god die optreedt als wreker 
van Baldr; zoon van Odin en Rindr (in West-Scandinavië; vgl. Bovi). God uit de 
krijgerskringen. Etym. en betekenis (onzeker): 1. < *Wanilo, ‘kleine Wane’ 
(Sievers), 2. ~ os. wanom ‘stralend’ (Sievers), 3. ~ * vīhan ‘strijden’, dus 
‘strijder’ (Kauffmann) [zie Ivn: Váli = Áli (Germ.) (god, zoon van Odin); Licht 
en duisternis: schittering: term: wanom (adj.) (Germ.); Strijd en vrede: strijd: 
term: vīhan* (vb.) (Germ.)]                                                     [Vali, Ali, vihan] 
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Germ. termen: valknut (no.) ‘gevallenenknoop’, een symbool, identiek aan de 

triskele en verwant aan de swastika. De valknut hoort thuis in de dodencultus 

en wordt daarom afgebeeld tussen de benen van Sleipnir, waarmee de 

dodenrit naar Walhalla wordt gemaakt. Daar biedt een vrouw een hoorn aan 

aan de gevallene (valr). De valknut bestaat uit drie verknoopte driehoeken en 

komt ook voor op het Oseberg-schip en de runensteen uit Snoldelev [zie Zon: 

zonnewiel: triskele: term: valknut (Germ.); Voorwerp: knoop: term: knut, val- 

(‘gevallenenknoop’) (vorm van de triskele) (Germ.)] 
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Germ. termen: valkyrjan (on.) zie walkure (nl.)   - 

Germ. termen: valr (on.) 1. ‘de op het slagveld gevallene’, m.n. de Noord-

Germaanse strijder die de dodenrit naar Walhalla maakt; 2. ‘oorlogsaas’ (voor 

Odins raven) in de skaldenpoëzie, zoals in de frase átfrekir Óðins haukar er val 

vito (‘Odins vraatzuchtige haviken als zij oorlogsaas vinden’) (HH II); zie ook 

valknut [zie Dood en leven: afgestorvene: gesneuvelde: term: valr (Germ.); 

Eten en drinken: voedsel: aas: term: ‘valr’ (‘gesneuvelde’, poët.) (Germ.)] 
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Germ. termen: valtívar (on.) zie teiwaz*: tívar, val- (on.)   - 

Germ. termen: Vanabrúðr (on.) zie brúðr (on.)   - 

Germ. termen: Vanadís (on.) zie dís (on.)   - 

Germ. termen: Vanaguð (on.) zie Vanir: Vanaguð (on.)   - 

Germ. termen: Vananiðr (on.) zie Vanir: Vanaguð (on.)   - 

Germ. termen: Vandalen (nl.) zie Heardingas (oe.)   - 
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Germ. termen: vangr (on.) ‘heilig veld’, indien verbonden met de openbare 
godencultus. Vangr is door Golther, Meringer, Mogk in verband gebracht met 
de naam van de vruchtbaarheidsgoden der Wanen. In Ls. 51 is er sprake van 
Skaði’s véom ok vöngom. Vergelijk Hoffsvangen (< hofsvangr) in Østre Toten  
[zie Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: vangr (Germ.); Kosmografie 
en geografie: gebied: veld: term: vangr van Skaði (Germ.); Ivn: Hoffsvangen 
(No.) (locatie (vrm. dingplaats) bij de kerk van Hoff, tNOv Lena, Øst-Toten 
kommune, Oppland)] 

  41  42  47  49 

Germ. termen: Vanir (on.), een gesloten groep Germaanse 
vruchtbaarheidsgoden, die Freyr, Freyja en Njörðr omvat. Betekenis, 
etymologie en functie zijn niet geheel duidelijk: 1. watergoden (Petersen, 
Johansson), 2. woudgoden (vgl. skt. vanam) (Kauffmann, F.R. Schröder), 3. 
chtonische goden (vgl. oe. wan, won ‘duister’) (Brate), 4. 
vruchtbaarheidsgoden (vgl. Venus, got. winja, on. vangr ‘veld’) (Golther, 
Meringer, Mogk), 5. groepsnaam (vgl. Ingvaeonen, Winen, Winilen) (Chantepie, 
Schück, Jungner). De Wanen hebben in ieder geval een chtonisch karakter en 
zijn verwant met de alfen. De Wanen-cultus betreft in later tijd vooral die van 
Freyr [Godenstelsel: godengroep: 01.: ‘Wanen’ (on. Vanir) (Germ.)] 

  47 

Germ. termen: Vanir: Vanadís, Vanagoð en Vanabrúðr (on.) zijn bijnamen van 
Freyja, de ‘Wanendís- of godin’ en de ‘Wanenbruid’ [zie Ivn: Freyja: ‘Vanadís’ 
(Germ.) (godin); Ivn: Freyja: ‘Vanagoð’ (Germ.) (godin); Ivn: Freyja: 
‘Vanabrúðr’ (Germ.) (godin); God: ‘Wanengodin’ (Vanadís, Vanagoð) (Germ.); 
God: ‘Gemalin’ (Vanabrúðr) (Germ.); 
Geest: vruchtbaarheidsgeest, vrouwelijke: dís, Vana- (‘Wanendís’) (kenning 
voor Freyja) (Germ.); God: term: guþa-: goð, Vana- (‘Wanengodin’) (kenning 
voor Freyja) (Germ.); Huwelijk: gemalin: term: brúðr, Vana- (‘Wanenbruid’) 
(kenning voor Freyja) (Germ.); 
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Vanadís’ (Germ.); Symboliek: beeldspraak: 
kenning: ‘Vanagoð’ (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Vanabrúðr’ 
(Germ.)]                                                           [Vanadis, Vanagod, Vanabrudr] 
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Germ. termen: Vanir: Vanaguð (on.) ‘Wanengod’ en Vananiðr (on.) 
‘Wanentelg’, bijnamen van Njörðr [zie Ivn: Nerþuz: Njörðr: ‘Vanaguð’ (Germ.) 
(god); Ivn: Nerþuz: Njörðr: ‘Vananiðr’ (Germ.) (god); God: ‘Wanengod’ 
(Vanaguð, Vananiðr) (Germ.); 
God: term: guþa-: guð, Vana- (‘Wanengod’) (bijnaam van Njörðr) (Germ.); 
Familierelaties: nakomeling: term: niðr, Vana- (‘Wanentelg’) (bijnaam van 
Njörðr) (Germ.); 
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Vanaguð’ (Germ.); Symboliek: beeldspraak: 
kenning: ‘Vananiðr’ (Germ.)]                                            [Vanagud, Vananidr] 

  47 

Germ. termen: vápnadómr (on.), een gerechtelijk oordeel dat door wapens 

werd beslist [zie Wet en orde: rechtspraak: gewapend oordeel: term: 

vápnadómr (Germ.)]                                                                     [vapnadomr] 

  44 

Germ. termen: vár of vö́r (on.) ‘geliefde’, tevens de naam van de godin van 
het huwelijk (niet te verwarren met de wijsheidsgodin Vör). Vergelijk: 1. vígi 
okkr saman Várar hendi (‘zegen ons tot man en vrouw uit naam van Vár’), 2. 
Svölnis Vár ‘de geliefde van Svölnir (= Odin)’, i.e. de Aarde. De bewering van 
Snorri (vár < várar ‘eed’) is onjuist 
[zie Ivn: Vár = Vö́r (Germ.) (godin van het huwelijk); Ivn: Vár: Svölnis Vár (‘Vár 
van Svölnir (= Odin)’) (kenning voor Aarde) (Germ.); God: ‘Gemalin’ (Vár of 
Vö́r) (Germ.); 
Huwelijk: gemalin: term: vár of vö́r (Germ.); Huwelijk: gemalin: term: vár, 
Svölnis (‘geliefde van Svölnir’) (kenning voor Aarde) (Germ.); Kosmografie en 
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geografie: aarde: ‘Svölnis Vár’ (kenning) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: 
kenning: ‘Svölnis Vár’ (Germ.); 
Eed: term: várar (pl.) (Germ.); Taal: spreuk: frase: ‘vígi okkr saman Várar 
hendi’ (Germ.)]                                     [var, vǫ́r, vor, Svǫlnis Vár, Svolnis Var, 
vigi okkr saman Varar hendi] 

Germ. termen: vård (nzw.) zie vörðr (on.)   - 

Germ. termen: varðlokkur of varðlokur (on.) (pl.) ‘zielsverlokking’ (De Vries), 

het lied van de völva over wat haar ziel aantrekt [zie Taal: lied, tover-: term: 

varðlok(k)ur (pl.) (Germ.)]                                            [vardlokkur, vardlokur] 

  39 

Germ. termen: vårdträd (nzw.) ‘beschermende boom’ op het Zweedse 

boerenerf. De combinatie van bescherming en boom vindt men ook bij de god-

wereldboom Heimdallr [zie Boom: beschermende ~: term: vårdträd (Germ.)] 

                                                                                                       [vardtrad] 
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Germ. termen: vargöld (on.) zie öld: vargöld (on.)   - 

Germ. termen: vargr (on.) 1. oorspr. ‘wurger’, 2. ‘wolf’, 3. ‘uitgestoten 

misdadiger’, ‘balling’; vergelijk hiermee d. Recke ‘held’, oorspr. 

‘verbannene’: de held is ook een verstotene en hoort daarom thuis in het 

gevolg van Odin [zie Dood en leven: vernietiging: wurgen: term: vargr (nom. 

ag.) (oorspr.) (Germ.); Dier: wolf: term: vargr (Germ.); Beroep en functie: 

balling: term: vargr  (Germ.); Halfgod: held: term: Recke (Germ.); Beroep en 

functie: balling: term: Recke (oorspr.) (Germ.)] 
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Germ. termen: vargr: Vargr hangir/fyr vestan dyrr/ ok drúpir örn yfir (on.) 
‘Een wolf hangt voor de westelijke deur /  dood bidt de arend erboven’ (vert. 
Marcel Otten). Deze tekst uit Grm. 10 laat zien dat de oude Germaanse 
koningshal aan de buitenkant voorzien was van dierfiguren. Vergelijk Germ. 
termen: Heorot en Latijnse termen: aquila: aenea aquila [zie Dier: wolf: term: 

vargr (Germ.); Vogel: arend: term: örn (Germ.)]                               [ǫrn, orn] 
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Germ. termen: varr (fem. vör, n. vart) (on.) ‘voorzichtig’, reden waarom 
volgens Snorri de godin Vör een godin van de wijsheid (het verstandige denken) 

is (niet te verwarren met de godin van het huwelikjk Vár of Vö́r) [zie Karakter 

en gedrag: voorzichtigheid: term: varr (fem. vör, n. vart) (adj.) (Germ.); Ivn: 

Vör (Germ.) (godin van de wijsheid)]                                                 [Vǫr, Vor] 
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Germ. termen: vättar (zw.) zie Germ. termen: wichten   - 

Germ. termen: Väversunda (zw.), plaatsnaam in de nabijheid van de Rök-steen 
(Zw.). Etym.: misschien < *Veværiasund ‘bocht van het geslacht der 
*Veværiar’; vgl. runeninscriptie: uiauari [zie Ivn: Väversunda (Zw.) (huisloc., 
aan de oostzijde van het Vättern-meer tNWv Rök en tWv Linköping, 
Väversunda, Vadstena kommun, Östergötland); Familierelaties: familie: 
priestergeslacht: ‘Veværiar*’ (Germ.)]   [Vaversunda, Vevaeriasund, Vevaeriar] 
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Germ. termen: vé (on.) zie wīhaz*: vé (on.)   - 

Germ. termen: véar (pl.) (on.) ‘goden’, een oud woord, voorkomend in de 
Hymiskviða; volgens C&V Véorr i.p.v. véar [zie God: term: véar (pl.) (Germ.)] 
                                                                                                   [vear, veorr] 
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Germ. termen: vébönd (on.) zie band: vébönd (on.)   - 

Germ. termen: veiði-áss (on.) zie ansuz*: veiði-áss (on.)   - 

Germ. termen: veiðr (on.) ‘jacht’ [zie Werkzaamheid: ec. ~: jacht: term: 
veiðr (Germ.)]                                                                                       [veidr] 
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Germ. termen: veig (on.) 1. ‘sterke drank’, 2. ‘kracht’, 3. de offerdrank bij de 

Wanen; zie ook lögr, mjöðr en sumbl. Vgl. Gullveig [zie Eten en drinken: 

drank, roesopwekkende: term: veig (Germ.); Macht en kracht: kracht: term: 

veig (Germ.); Eten en drinken: mede: term: veig (Germ.)] 

  42  47 
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Germ. termen: veizla (on.) ‘gastmaal’, een cultisch feestmaal, gehouden in de 
herfst. Er zijn drie soorten: 1. gildi ‘gilde(maal)’, 2. hvirfingsdrykkja 
‘wederzijdse drinkgelag’, 3. vinaboð  ‘vriendenfeest’ [zie Rite: rituele 
handeling: sacrament: heilig maal: term: veizla (Germ.); Rite: rituele 
handeling: sacrament: heilig maal: term: veizla: gildi (Germ.); Rite: rituele 
handeling: sacrament: heilig maal: term: veizla: hvirfingsdrykkja (Germ.); 
Rite: rituele handeling: sacrament: heilig maal: term: veizla: vinaboð (Germ.)] 
                                                                                                        [vinabod] 

  43 

Germ. termen: vél (on.) ‘list’, zoals Loki die gebruikt [zie Karakter en gedrag: 
bedrog: term: vél (Germ.)]                                                                       [vel] 

  48 

Germ. termen: Veleda (germ.), priesteres (en tovenares) bij de Brukteren. 
Mogelijke betekenis: 1. ≈ irs. fili(d) ‘dichter, geleerde’ (vlgs Kaufmann), 2. 
Velēda = βεληδα, die volgens een inscriptie een profetie uitsprak (vlgs 
Müllenhoff) [zie Ivn: Veleda (Germ.) (priesteres, zieneres en tovenares); Ivn: 
Veleda:  Beleda (βεληδα) (vlgs Müllenhoff) (Germ.) (priesteres, zieneres en 
tovenares)] 

  40 

Germ. termen: vella (on.) ‘koken, borrelen’, m.n. ter verklaring van de naam 
van de Germaanse god Ullr door Elgvuist [zie Werkzaamheid: borrelen: term: 
vella (Germ.)] 
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Germ. termen: Vendel (scand.) zie Heardingas (oe.)   - 

Germ. termen: Véorr (on.), bijnaam van Thor (in Hym. 11). Etym. en betekenis 
onzeker: 1. < wihuþonar (of wigiþonar, spang uit Nordendorf), 2. < * vévörþr 
‘beschermheer van het heiligdom’ (volgens Jungner) [zie Ivn: Donar: Thor: 
‘Véorr’ (Germ.) (god); God: ‘Véorr’ (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: 

‘Véorr’(Germ.)]                   [Veorr, wihuthonar, wigithonar, vévǫrþr, 

vevorthr] 
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Germ. termen: veraldar goð (on.) ‘god van de wereld’, een epitheton van 
Freyr, dat de Lappen overnamen als Waralden Olmay (‘wereldman’) de 
korengod 
[zie Ivn: Frō: Freyr: ‘Veraldar goð’ (Germ.) (god); God: ‘Wereldgod’ (veraldar 
goð) (Germ.); God: algod: term: veraldar goð (Germ.); God: term: guþa-: goð, 
veraldar (‘wereldgod’) (bijnaam van Freyr) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: 
kenning: ‘veraldar goð’ (Germ.); Ivn: Waralden Olmay = Weraldin Ollma (Sam.) 
(god); God: ‘Wereldgod’ (‘Waralden Olmay’) (Sam.); Geslacht en rijpheid: 
man: term: olmay, waralden (‘wereldman’) (naam van de korengod) (Sam.)] 
                                                                                                 [veraldar god] 
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Germ. termen: verða (on.) zie spinnen en weven (nl.)   - 

Germ. termen: Vergodendeel (d.) (var. Vigodendeel, Frohgodenteil, 
Frougoudenteil, Fürgutenteil, frohes gutes Teil) < frō Gōde. Dit zijn late 
benamingen voor de laatst geoogste schoof die in de heidense tijd als offer 
aan een god gegeven werd, misschien Wodan; zie Waur, Wōd, Wōld (d.)  [zie 
Vegetatie: korenschoof: laatste schoof: term: ‘Vergodendeel’ (en var.) 
(Germ.)] 
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Germ. termen: verpa vatni á (on.) ‘besprenkelen’ (waterdoop) [zie Reiniging 
en verzorging: besprenkeling: term: verpa vatni á (‘met water besprenkelen’) 
(Germ.)]                                                                                   [verpa vatni a] 
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Germ. termen: Vestrsalir (on.) zie Rindr (on.)    - 

Germ. termen: Véþormr (on.), bijnaam van Thor (in de skaldenpoëzie). Etym. 
en betekenis onzeker: ’beschermer der heiligdommen’ (volgens Lindquist) [zie 
Ivn: Donar: Thor: ‘Véþormr’ (2) (Germ.) (god); God: ‘Véþormr’ (Germ.); 
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Véþormr’ (Germ.)]                     [Vethormr] 
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Germ. termen: vetrnætr (on.) (pl.) ‘winternachten’, de eerste drie nachten 
(dagen) van het begin van de winter (ca 14 oktober), wanneer het herfstoffer 
wordt gehouden. Zie ook Latijnse termen: nox sideribus inlustris [zie Tijd: 
jaarperiode: ‘Vetrnætr’ (Germ.); Tijd: dag: nacht: term: nætr, vetr- 
(‘winternachten’) (pl.) (naam v.e. jaarperiode) (Germ.)                  [vetrnaetr] 

  43  49 

Germ. termen: vettenyrer (no.) zie Brísingamen (on.)   - 

Germ. termen: Veværiasund* (scand.) zie Väversunda (nzw.) en 
runeninscriptie: uiauari (oern.) 

  - 

Germ. termen: vi (als tweede lid van een plaatsnaam): 1.  vé ‘heiligdom’, 2. 

 viðr ‘woud’ [zie Heiligdom: type: tempel, Germaanse: term: vé (-vi) 

(Germ.); Vegetatie: woud: term: viðr (-vi) (Germ.)]                           [ve, vidr] 

  39 

Germ. termen: Víðarsskjálf* (on.) zie skjálf: Víðarsskjálf* (on.)   - 

Germ. termen: viðr (on.) zie lundr (on.)   - 

Germ. termen: Viðurs þýfi (on.) ‘Viðurs (‘Doder’, nl. Odin) gestolen goed’, een 
kenning voor poëzie 
[zie Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Viðurs þýfi’ (Germ.); Bezit en roof: 
diefstal: gestolen goed: term: þýfi, Viðurs (‘Viðurs gestolen goed’) (kenning 
voor poëzie) (Germ.); Taal: poëzie: term: ‘Viðurs þýfi’ (‘Viðurs gestolen 
goed’) (kenning) (Germ.); Ivn: Wodan: Odin: ‘Viðurr’ (Germ.) (god); God: 
‘Doder’ (Viðurr) (Germ.); Beroep en functie: doder: term: viðurr (Germ.); 
Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Viðurr’ (Germ.)]          [Vidurs thyfi, Vidurr] 

  45 

Germ. termen: vígi okkr saman Várar hendi (on.) zie Germ. termen: vár of vö́r 
(on.) 

  - 

Germ. termen: vígja (on.) zie wīhan*, wīhian*: vígja (on.)   - 

Germ. termen: Vigodendeel (d.) zie Vergodendeel (d.)   - 

Germ. termen: Vígríðr (on.) zie Óskópnir (on.)   - 

Germ. termen: vīhan* (germ.) ‘strijden’. De naam van de Germaanse 
oorlogsgodin Vihansa is hieraan verwant (zie Latijnse termen: inscriptie: 
Vihansae), evenals de naam van de god Váli (aldus Kauffmann, zie Váli (on.)) 
[zie Strijd en vrede: strijd: term: vīhan* (vb.) (Germ.); Ivn: Vihansa (Germ.) 
(godin); Ivn: Váli = Áli (Germ.) (god)]                                       [vihan, Vali, Ali] 

  49 

Germ. termen: vík (on.) ‘zeeinham’ (als tweede lid van een plaatsnaam): 

misschien plaats van een cultus. De latere Noors-Zweedse spelling is vik [zie 

Wateren: oceaan: zeeinham: term: -vik (Germ.)]                                      [vik] 

  39  47 

Germ. termen: vikivaki (nijsl.), naam van een kringdans [zie Muziek en dans: 
dans, kring-: term: vikivaki (Germ.)] 

  41 

Germ. termen: Vili (on.), naam van een Germaanse god naast Vé en Odin. De 
betekenis (‘wil’) van de naam is onzeker, aangezien de genitief 
kwantiteitsverschillen kent m.b.t. de eerste –i- (Vilja, Vílis). De drie goden 
horen tot een genealogisch type waarvan de leden allitererende namen 
hebben, en dat stamt uit de 1e eeuw AD (waarna Odin de anlautende w- 
verliest) [zie Ivn: Vili (Germ.) (god); Familierelaties: genealogie van Odin, Vili 
en Vé (Germ.)] 

  48 

Germ. termen: vin (on.) ‘weide’ of ‘heilige weide’, indien verbonden met een 
openbare godencultus en als tweede lid van een plaatsnaam. De -vin-
plaatsnamen zouden zeer oud zijn, maar ontbreken vlak aan de kust van 
Noorwegen, omdat het zeeniveau vroeger hoger was (vgl. heimr) 
 [zie Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: vin (Germ.)] 

  39  41  46  47  49 

Germ. termen: vinaboð (on.) zie veizla (on.)   - 

Germ. termen: Vindhlér (on.) ‘windluisteraar’ (= Vind-lér, Cleasby-Vígfusson), 
een epitheton van Heimdallr [zie Ivn: Heimdallr: ‘Vindhlér’ (Germ.) (god); 
God: ‘Windluisteraar’ (Vindhlér) (Germ.); Waarneming: horen: term: hlér, 

  48 
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Vind- (‘windluisteraar’) (kenning voor Heimdallr) (Germ.); Symboliek: 
beeldspraak: kenning: ‘Vindhlér’ (Germ.)]             [Vindhler, Vind-ler, Vindler] 

Germ. termen: Vingþórr (on.), bijnaam van Thor (in þrk. 1 en Alv. 6). Etym. en 
betekenis onzeker: 1. < wihuþonar, 2. ’de slingerende Thor’, vgl. Vingnir (Vm. 
51) (volgens Krogmann) [zie Ivn: Donar: Thor: ‘Vingþórr’ (Germ.) (god); God: 
‘Vingþórr’ (Germ.); God: ‘Vingþnir’ (Germ.); Ivn: Donar: Thor: ‘Vingnir’ 
(onzeker) (Germ.) (god); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Vingþórr’ (Germ.)] 
                                                                                                      [Vingthorr] 

  46 

Germ. termen: vinr ‘(on.) ‘vriend’, zoals Hœnir, evenals Lóðurr, de vriend van 
Odin is. Hœnir wordt ook sinni, sessi, máli Óðins (zie aldaar) genoemd, wat 
dezelfde verhouding weergeeft. Een god en een mens kunnen ook elkaars vinr 
zijn, een term die de gelijkwaardige houding tussen goden en mensen uitdrukt 
(vgl. sváss en fulltrúi)   [zie Beroep en functie: vriend: term: vinr (Germ.)] 

  48  49 

Germ. termen: visserkoning (nl.), een koning uit de Arthursagen, die gewond is 
geraakt aan zijn been (voet, dij), d.w.z. hij is impotent (méhaigné (frans), 
maimed (eng.)) geworden en kan alleen nog maar vissen. Dientengevolge 
verdort het land om hem heen (vgl. The Waste Land). Het is een herinnering 
aan Brān, die aan zijn voet gewond raakte. In Robert de Borons ‘Estoire dou 
Graal’ is de visserkoning Bron (< Brān). Een ander is de Roi Méhaignié [zie 
Heerser: koning, visser- (de gewonde koning, de impotente koning); Ivn: Roi 
Méhaignié (Frankr.) (sagenfig.)] 

  58 

Germ. termen: vit (on.) zie óðr (on.)   - 

Germ. termen: Vitazgjafi (on.) ‘gever van het zekere’ (Holtsmark), een akker, 
genoemd in de Víga-Glúms saga, waarvan aangenomen wordt dat het een 
heilige Freysakr was, omdat in de buurt een Freyshof lag [zie Kosmografie en 
geografie: gebied: akker: term: akr, Freys-: ‘Vitazgjafi’ (Germ.); Beroep en 
functie: gever: term: gjafi, Vitaz- (‘gever van het zekere’) (heilige akker) 
(Germ.)] 

  47 

Germ. termen: vitki (on.) ‘wijze heks of tovenaar’. De vitkar zouden 
afstammen van Vilmeiðr, een rijpreus van de eerste generatie [zie Beroep en 
functie: tovenaar: term: vitki (Germ.)] 

  50 

Germ. termen: Vol* (westgerm.) ‘overvloed’, een Germaanse god die 
Mannhardt en De Vries gelijkstellen aan Phol (zie aldaar) wegens alliteratie 
met uuorun en wiens naam evenals de vrouwelijke tegenhanger Volla 
‘overvloed’ betekent [zie Ivn: Frō: ‘Fol (Phol, Vol)’ (De Vries) (Germ.) (god); 
God: ‘Overvloed’ (*Fol, *Vol, Volla, Fulla) (Germ.); Welzijn en ziekte: rijkdom: 
overvloed: term: fol*, vol*, volla, fulla (goden) (Germ.)] 

  47 

Germ. termen: vold zie völlr: vold   - 

Germ. termen: Volla (westgerm.) = Fulla (on.) ‘volheid, overvloed’, de Zuid-
Germaanse resp. de Noord-Germaanse godin der overvloed, vergelijkbaar met 

Freyja en de Indische Puraṃdhi. Daardoor is ook de Zuid-Germaanse *Fol (en 

de variant Frō) een god van de overvloed, zoals de Noord-Germaanse Freyr [zie 
Ivn: Volla (Germ.) (godin); Ivn: Volla: Fulla (Germ.) (godin); God: ‘Overvloed’ 
(*Fol, *Vol, Volla, Fulla) (Germ.); Welzijn en ziekte: rijkdom: overvloed: term: 
fol*, vol*, volla, fulla (goden) (Germ.)] 

  47  49 

Germ. termen: völlr: Glasisvellir = Glæsisvellir (on.) ‘vlakte, schitterend als 
glas (oorspr. barnsteen)’, een land der doden, het rijk van de god Gudmund. 
Vergelijk: Glasislundr (HH 1, str. 1; SnE (Skáldskaparmál), het woud voor de 
poorten van Walhalla). Opvallend is dat de zg. barnsteeneilanden tevens de 
eilanden der doden zijn, zoals de klassieke Glaesariae insulae of Electrides 
insulae (Plinius de Oudere) en het Keltische insula vitrea (’glazen eiland’) (zie 
aldaar). Vergelijk ook Abalus, Avalon, Baunonia en Basilia 
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[zie Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: völlr: vellir, Glasis-
/Glæsis- (‘glasvelden’) (naam van een dodenrijk)) (Germ.); Dodenrijk: 
‘Glasisvellir’ (Glæsisvellir), het ~ van Gudmund (Germ.); Kosmografie en 
geografie: eiland, mythisch: doden of gelukzakigen, westelijke - der: 
‘Glaesariae insulae’ (Glesiae, Electrides insulae) (pl.) (L/R); Kosmografie en 
geografie: eiland: term: insulae, Glaesariae / Electrides / Glesiae 
(‘barnsteeneilanden’) (dodeneilanden) (L/R); Vegetatie: woud, heilig: 

‘Glasislundr’ (Germ.)]                                               [vǫllr, vollr, Glaesisvellir] 

Germ. termen: völlr: Iðavöllr (on.) ‘Iða-veld’, een veld binnen de omheining 
van Asgard, waar de goden het bordspel spelen en het lot van de wereld 
bepalen [zie Kosmografie en geografie: gebied: veld: ‘Iðavöllr’ (Germ.); 
Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: völlr, Iða- (‘Iða-veld’) (naam 

van een weide in Asgard) (Germ.)]                      [vǫllr, vollr, Iðavǫllr, Idavollr]  

  43 

Germ. termen: völlr: Niðavellir (on.) (pl.) ‘velden der duisternis’, eig. ‘velden 
zonder maan (= nieuwemaan)’ (Vsp. 37). Deze liggen in het noorden en daar 
staat de zaal van de dwerg Sindri, die misschien het poollicht voorstelt. De 
Niðavellir zijn waarschijnlijk identiek aan Niðafjöll (Vsp. 66), vanwaar 
Niðhöggr komt aangevlogen [zie Kosmografie en geografie: universum: deel: 
‘Niðavellir’ (Germ.); Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: völlr: 
vellir, Niða- (‘velden der duisternis’) (deel van het universum) (Germ.)] 

                                                     [vǫllr, vollr, Niðavellir, Niðafjǫll, Nidafjoll] 

  50 

Germ. termen: völlr: vold, voll (no.-de.) ‘veld, weide’, zoals het mythische 
Iðavöllr of het toponiem Fresvold (Noorwegen) [zie Kosmografie en geografie: 

gebied: veld: term: völlr: vold (Germ.)]                                         [vǫllr, vollr] 

  47 

Germ. termen: völr (on.) ‘staf’, m.n. de magische kracht bevattende staf van 

de völva. Ook de reuzin Gríðr bezat een dergelijke staf, die zij aan Thor gaf 

[zie Staf: scepter: toverstaf: term: völr (Germ.); Staf: scepter: toverstaf: 

term: völr, Gríðr (‘staf van Gríðr’) (Germ.)]                                    [vǫlr, volr] 

  40  46 

Germ. termen: völsi (on.) ‘fallus’ (~ völr ‘staf’), 1. de cultisch vereerde fallus, 

m.n. de paardenfallus, zoals beschreven in de Völsa þáttr en aan welke een 

spreuk is gewijd, 2. naam van de stamvader van de Völsungen, 

’afstammelingen van Völsi’ [zie Seksualiteit: fallus: term: völsi (goddelijke 

stamvader) (Germ.); Seksualiteit: fallus, paarden-: ‘Völsi’ (Germ.); Cultus: 

beeldenverering: fallus-verering: Völsi-cultus (Germ.); Taal: spreuk: ‘Aukinn 

ertu, Völsi, ok upp tekinn …’ enz. (Germ.); Ivn: Völsi (1) (Germ.) (god en 

stamvader der Völsungar); Ivn: Völsungr (Germ.) (myth. koning); 

Familierelaties: familie: ad./kon. geslacht: ‘Völsungar’ (Germ.)]   [vǫlsi, volsi, 

Vǫlsungar, Volsungar, Vǫlsungr, Volsungr] 

  43  47 

Germ. termen: Völsungr (on.) zie völsi (on.)   - 

Germ. termen: völva (on.) eig. ’stafdraagster’, die als zieneres vooral de 
mantiek beoefende [zie Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: völva 
(Germ.); Beroep en functie: drager van de staf: term: völva (fem.) (zieneres) 

(Germ.)]                                                                                     [vǫlva, volva] 

  39  40 

Germ. termen: völvaleiði (on.) ‘graf van een völva’, dat Odin bezoekt om raad 

te vragen [zie Graf: 2. pers./obj.: völvaleiði (Germ.)]    [vǫlvaleiði, volvaleidi] 

  40 

Germ. termen: vö́r (on.) zie vár (on.)   - 

Germ. termen: Vör (on.) zie varr (on.)   - 

Germ. termen: vord (no.) zie vörðr (on.)   - 

Germ. termen: vörðr (on.) (no. vord, zw. vård) eig. ‘wachter’, de ziel die het 

lichaam verlaat [zie Geest: ziel: term: vörðr (vord, vård) (Germ.); Beroep en 
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functie: bewaker: term: vörðr (Germ.); Geest: beschermgeest: vörðr (vord, 

vård) (Germ.)]                                                                   [vǫrðr, vordr, vard] 
Germ. termen: vörðr goða (on.) ‘wachter der goden’, een functie van de god 
Heimdallr, die hij verricht bij de brug Bilröst, d.i. de Melkweg; hij is dus een 
hemelse wachter of wereldwachter (zie ook onder Heimdallr) [zie God: 

wachter van de wereld: term: vörðr goða (Germ.)]      [vǫrðr goða, vordr goda] 

  48 

Germ. termen: vörðr: gardvord (no.), beschermgeest van het huis [zie Geest: 
beschermgeest van het huis: vord, gard- (Germ.); Beroep en functie: bewaker 
van het huis: term: vord, tun- (gard-) (‘huiswacht’) (beschermgeest v.h. huis) 

(Germ.)]                                                                                     [vǫrðr, vordr] 

  39 

Germ. termen: vörðr: tunvord (no.), beschermgeest van het huis [zie Geest: 
beschermgeest van het huis: vord, tun- (Germ.); Beroep en functie: bewaker 
van het huis: term: vord, tun- (gard-) (‘huiswacht’) (beschermgeest v.h. huis) 

(Germ.)]                                                                                     [vǫrðr, vordr] 

  39 

Germ. termen: vrede (nl.) 1. sibbevrede: een natuurkracht die ontstaat uit de 
geestelijke verbondenheid van trouw die heerst binnen de sibbe, en de 
instinctieve plicht tot onderlinge hulpverlening, dus geen onderlinge strijd; 2. 
volksvrede: de kosmische levensorde, afkomstig van de goden, met wie het 
volk een cultusgemeenschap vormt 
[zie Strijd en vrede: vrede: vrede als geestelijke verbondenheid van trouw en 
plicht tot hulpverlening (Germ.); Macht en kracht: levens~, energie: term: 
sibbevrede (Germ.); Wet en orde: orde of wet, kosmische (levens-): term: 
vrede (volksvrede) (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: vrideld (zw. dial.) zie noodvuur (nl.)   - 

Germ. termen: vrijdag (nl.), variant van de westgerm. leenvertaling Frīadag 
van lat. dies Veneris. De andere varianten zijn: ohd. frīatac, oe. frīgedæg, 
ofr. frīgendei. Ook de Scand. naam voor de vrijdag is van Frīadag afgeleid, 
bijv. no. fredag, i.p.v. noordgerm. *Friggjardagr; daarom verbond men deze 
dag niet met Frigg. Frīja is oorspronkelijk de godin van het huwelijk, reden 
waarom de dag van de huwelijkssluiting naar haar genoemd is [zie bij Tijd: 
dag, week-: vrijdag]                     [Friadag, friatac, frigedaeg, frigendei, Frija] 

  49 

Germ. termen: Vroonloo (nl.) zie frō (westgerm.)   - 

Germ. termen: wadan * (germ.) ‘waden’; vgl. Latijnse termen: inscriptie: 
Gavadiae [zie Reis: oversteken: term: wadan (Germ.)] 

  49 

Germ. termen: wadi (got.) ‘pand’, waarvan afgeleid gawadjon ‘verloven’; vgl. 
Latijnse termen: inscriptie: Gavadiae [zie Bezit en roof: gave: betaling: 
onderpand: term: wadi (Germ.); Eed: verloving: term: gawadjon (vb.) 
(Germ.)] 

  49 

Germ. termen: wælcyrğe (oe.) zie walkure (nl.)   - 

Germ. termen: wagdō *: wagadō (ohd.) ‘beweging’, dat Gutenbrunner verbindt 
met de Germaanse godin Vagdavercustis die hij een godin van de wapendans 
noemt. Ook Siebs denkt aan wagdō * bij deze naam (zie kustus * (germ.)). Zie 
ook Latijnse termen: inscriptie: Vagdavercusti [zie Werkzaamheid: bewegen: 
term: wagdō * (Germ.); Werkzaamheid: bewegen: term: wagadō (nom. act.) 
(Germ.); Ivn: Vagdavercustis (Germ.) (godin)]                         [wagdo, wagado] 

  49 

Germ. termen: walkure (nl.) ‘zij die de gesneuvelden kiest’ (on. valkyrja, oe. 

wælceasig; ook: oe. wælcyrğe ‘heks’, vgl. gr. κηρ, irs. Badb). Oorspronkelijk 

waren de walkuren demonen van het noodlot (de dood) m.n. op het slagveld, 

tevens de beschermgeesten van de krijgers. Later worden ze ook dísir 

genoemd en in de heldenpoëzie worden ze geromanticeerd tot mooie 

(bovenmenselijke) vrouwen [zie Geest: noodlotsdemon: walkure (valkyrja) 

  39  45  49 
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(Germ.); Werkzaamheid: kiezen van een gevallene: term: wælceasig (adj.) 

(Germ.); Geest: heks: term: wælcyrğe (Germ.); Geest: noodlotsdemon: kere 

(κηρ) (Gr.); Ivn: Badb ingen Ernmaiss (Kelt.) (godin)]    [waelceasig, waelcyrge] 
Germ. termen: walten (d.) ‘heersen’ [zie Heerschappij: term: walten (vb.) 
(Germ.)] 

  39 

Germ. termen: Waluburg (germ.), zieneres bij de Semnonen. Betekenis: 

misschien walu < walus ‘staf’, dus een stafdraagster zoals de völva; vgl. 

inscriptie uit Elephantine voor haar functie als zieneres: Βαλουβουργ Σηνονι 

σιβυλλαι [zie Ivn: Waluburg (Germ.) (zieneres)]                 [Baloubourg Senoni] 

  40 

Germ. termen: walus* (germ.) ‘staf’ vgl. völva [zie Staf: scepter: toverstaf: 
term: walus* (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: wan, won (oe.) ‘duister’, door Brate in verband gebracht met 
on. Vanir, die hij als chtonische goden bestempelt [zie Licht en duisternis: 
duisternis: term: wan, won (adj.) (Germ.)] 

  47 

Germ. termen: wanom (os.) zie Váli (on.)   - 

Germ. termen: warf, werf (saks.-fr.), term voor de dingberg bij de Saksen en 
Friezen [zie Aardhoogte: berg, ding-: term: warf, werf (Germ.)] 

  41 

Germ. termen: Waul (d.) zie Waut (d.)   - 

Germ. termen: Waur, Wōd, Wōld (d.) zijn benamingen voor de ‘geest’ voor 
wie de laatste schoof bestemd was, een relict van het offer aan Wodan naar 
wie ze verwijzen. Vergelijk Waut of Waul (d.) [zie Ivn: Wodan: ‘Waur’ (Germ.) 
(gestalte uit de volksoverlevering); Ivn: Wodan: ‘Wōd’ (Germ.) (gestalte uit de 
volksoverlevering); Ivn: Wodan: ‘Wōld’ (Germ.) (gestalte uit de 
volksoverlevering)]                                                                       [Wod, Wold] 

  43 

Germ. termen: Waut of Waul (d.), naam voor de stroman met het hoefijzer, 
die op een paal in het midden van de laatste schoof geplaatst was; een 
verwijzing naar Wodan. Vgl. Waur [zie Kunst en schrift: beeld: pop, stro-: 
‘Waut’ of ‘Waul’ (Germ.)] 

  43 

Germ. termen: Wednesday (ne.) zie woensdag (nl.)   - 

Germ. termen: weerwolf (nl.) zie wolf: weerwolf (nl.)   - 

Germ. termen: weizzen: ‘wēttu irmingot’ (ohd.) ‘ik roep god als getuige aan’, 
misschien een sacrale formule [zie Eed: vorm: aanroeping van de goden als 
getuigen: ‘wēttu irmingot’ (Germ.); Verschijning: doen of laten verschijnen 
als activiteit: tonen: term: weizzen (Germ.); God: algod: term: irmingot 
(Germ.)]                                                                                [wettu irmingot] 

  44 

Germ. termen: Wēnsdei (fr.) zie woensdag (nl.)   - 

Germ. termen: Wepelrot (d.), een van wilgetenen gevlochten zonnerad dat in 
processies werd meegedragen en heil bracht [zie Zon: zonnewiel: term: 
Wepelrot (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: Werndei (fr.) zie woensdag (nl.)   - 

Germ. termen: werō * (germ.) zie kustus * (germ.)   - 

Germ. termen: wēttu irmingot (ohd.) zie weizzen: ‘wēttu irmingot’ (ohd.)   - 

Germ. termen: Weunsdag (wnl. dial.) zie woensdag (nl.)   - 

Germ. termen: wichten (nl.), beschermende landgeesten, maar in de moderne 
tijd wraakdemonen, verbonden met de boerenhoeve; ze treden als groep op 
[zie Geest: beschermgeest van het land: wichten (pl.) (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: wichten: landvættir (on.) ‘landwichten’, beschermgeesten van 
het hele land in de heidense tijd. Zie ook landdísar (Germ. termen: 
landdísarsteinn) [zie Geest: beschermgeest van het land: wichten: landvættir 
(landwichten) (pl.) (Germ.)]                                                         [landvaettir] 

  39 

Germ. termen: wichten: skogsrå, bergsrå, fossegrimen (scand.), 
beschermende natuurgeesten uit de moderne tijd, opvolgers van de landvættir 

  39 
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(landwichten) [zie Geest: beschermgeest van het land: wichten: skogsrå, 
bergsrå, fossegrimen (Germ.)]                                              [skogsra, bergsra] 

Germ. termen: wichten: vætter (de.-no.), vättar (zw.) ‘wichten’; 
underjordiske ‘de onderaardse’ (scand.), wraakdemonen uit de moderne tijd  
[zie Geest: wraakdemon: vætter, vättar, underjordiske (pl.) (Germ.); 
Kosmografie en geografie: aarde: term: underjordiske (‘onderaardse’) (adj., 
pl.) (groep geesten) (Germ.)]                                                   [vaettir, vattar] 

  39 

Germ. termen: wīhan*, wīhian* (germ.) ‘wijden, heiligen’. Verwant met got. 
weihan, os. wīhian, ofr. wīa, ohd. wīhen, on. vígja. De oe. term ontbreekt 
wegens associatie met het heidendom [zie Religieus fenomeen: heiligheid: 
heiliging: term: wīhan*, wīhian* (en afgeleide vormen) (vb.) (Germ.)] 
                                                                                               [wihan, wihian] 

  41 

Germ. termen: wīhan*, wīhian*: vígja (on.) ‘wijden, heiligen’, meestal in 
Christelijke zin, maar oorspronkelijk een magisch-religieuze term die een 
overdracht van mana, afkomstig van de godheid, uitdrukt. Alleen in Hervarar 
saga betekent vígja ‘vervloeken’ [zie Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: 
term: wīhan*, wīhian* (en afgeleide vormen) (vb.) (Germ.); Wisseling: 
overdracht van kracht: term: vígja (vb.) (Germ.); Eed: vervloeking: term: vígja 
(vb.) (Herv.) (Germ.)]                                                     [wihan, wihian, vigja] 

  41 

Germ. termen: wīhaz * (germ.) ‘gewijd, heilig’; zie ook *wīhan. Verwant met 
got. weihs, oe. wīh, weoh, os. ohd. wīh, on. vé. Toelichting: 1. *wīhaz vormt 
samen met *hailagaz het begrip ‘heilig’; 2. het is het ongunstige, 
afschrikwekkende aspect van het goddelijke (R. Otto); 3. het is het kenmerk 
van het object (mens of voorwerp) dat aan de god gewijd is en daardoor 
behorend tot de goddelijke wereld en afgesloten van de profane wereld (De 
Vries); 4. ohd. wīh kreeg een Chr. betekenis bij de Zuid-Duitsers na de 
kerstening door de Gotische missie [zie Religieus fenomeen: heiligheid: 
heiliging: term: wīhaz* (en afgeleide vormen) (adj.)  (Germ.)]               [wihaz] 

  41  42  51 

Germ. termen: wīhaz*: vé (on.) 1. ‘(heidens) heiligdom, tempelgebied’, 2. 
‘godenwoning’, 3. ‘heiligheid’ (in persoonsnamen, zie 4), 4. de naam van een 
Germaanse god naast Vili en Odin (zie Vili). Het woord komt vaak voor in 
namen van cultusplaatsen en persoonsnamen [zie Heiligdom: type: tempel, 
Germaanse: term: vé (-vi) (Germ.); Mythische woning: type: godenwoning: 
term: vé (goða) (Germ.); Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: term: 
wīhaz* (en afgeleide vormen) (adj.) (Germ.); Ivn: Vé (Germ.) (god)]  
                                                                                                     [wihaz, ve] 

  41  47  48 

Germ. termen: wīhaz*: weihs (got.) = lat. sacer = gr. ίερος ‘tot de cultus 
behorend, niet profaan’ [zie Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: term: 
wīhaz* (en afgeleide vormen) (adj.) (Germ.)]                             [wihaz, hieros] 

  41 

Germ. termen: wīhaz*: wīgbed (oe.), eig. ‘afgodentafel’, d.w.z. ‘altaar’ [zie 
Religieus voorwerp: altaar, tafel-: term: wīgbed (Germ.)]        [wihaz, wigbed] 

  41  42 

Germ. termen: wīhaz*: wīg-gield (oe.) ‘afgodendienst’ [zie Cultus: 
beeldenverering: afgodendienst: term: wīg-gield (Germ.)]     
                                                                            [wihaz, wig-gjeld, wiggjeld] 

  41 

Germ. termen: wīhaz*: wīh (ohd.) 1. ‘heilig’, 2. ‘heiligdom’ of ‘heilig woud’ 
(vgl. forst edo haruc edo uuīh) [zie Religieus fenomeen: heiligheid: heiliging: 
term: wīhaz* (en afgeleide vormen) (adj.) (Germ.); Heiligdom: type: tempel, 
Germaanse: term: wīh, friðuwīh (Germ.)]                                     [wihaz, wih] 

  41 

Germ. termen: wīhaz*: wīh, friðuwīh (os.) ‘heiligdom, tempel’ [zie Heiligdom: 
type: tempel, Germaanse: term: wīh, friðuwīh (Germ.)] [wihaz, wih, friduwih] 

  41 

Germ. termen: wīhaz*: wīh, weoh, wīg (oe.) ‘afgodsbeeld’ [zie Kunst en 
schrift: beeld, goden-: afgodsbeeld: term: wīh, (hæðen-)weoh, wīg (Germ.)] 

  41 
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                                                                                            [wihaz, wih, wig] 

Germ. termen: Wilde Jacht (nl.), de mythische verbeelding van het 
rondzwerven van de dodenscharen als tegenhanger van cultische ommegangen 
tijdens de Jul-tijd, samenhangend met de cultus van Odin als dodengod. 
Andere benamingen: jolareidi, jolaskreidi, oskoreidi (zie aldaar), 
stålesferden, Odinsjakt, Hoajakt, Lussefärden [zie Reis: zwerven: ‘Wilde 
Jacht’ (Germ.) e.v.]                                               [stalesferden, Lussefarden] 

  39  43  45 

Germ. termen: Windelbahn (du.), benaming van het labyrint te Stolp (nu 
Polen), waar de Windelbahntanz verricht werd [zie Steen: heilige opgerichte 
~: steenkring: labyrint: ‘Windelbahn’ (Germ.); Muziek en dans: dans, 
labyrintische: ‘Windelbahntanz’ (Germ.)] 

  43 

Germ. termen: winja (got.) ‘weide, veld’. door Golther, Meringer, Mogk in 
verband gebracht met de naam van de vruchtbaarheidsgoden der Wanen [zie 
Kosmografie en geografie: gebied: veld: term: winja (Germ.)] 

  47 

Germ. termen: wirtel (mhd.) zie spinnen en weven (nl.)   - 

Germ. termen: witte wieven (nl.) zie Bilwis (d.)   - 

Germ. termen: Wōd (germ.), 1. naam voor de dodenschare, aangevoerd door 
Wodan (volgens Flasdieck), 2. andere naam voor Waur, de ‘geest’ van de 
laatste schoof (zie aldaar) [zie Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘Wōd’ 
(Flasdieck) (Germ.); Ivn: Wodan: ‘Wōd’ (Germ.) (gestalte uit de 
volksoverlevering)]                                                                                 [Wod] 

  45 

Germ. termen: Wodan (germ.) zie wóþs (got.) en Óðr en Óðinn (on.)   - 

Germ. termen: Wodanesdag* (anglo-fr.) zie woensdag (nl.)   - 

Germ. termen: Wodansdag (alg., germ.) zie woensdag (nl.)   - 

Germ. termen: Wodanstag (d., Keulen) zie woensdag (nl.)   - 

Germ. termen: Wodenesdag (nd.) zie woensdag (nl.)   - 

Germ. termen: Wodinesdag* (anglo-fr.) zie woensdag (nl.)   - 

Germ. termen: Wōdnesdæğ (oe.) zie woensdag (nl.)   - 

Germ. termen: woensdag (nl.). Er treden in het Anglo-Friese gebied twee 
grondvormen op van ‘Wodansdag’ met hun afleidingen: 1. *Wodanesdag: oe. 
Wōdnesdæg, 2. *Wodinesdag: eng. Wednesday, fr. Wēnsdei, Werndei, wnl. 
dial. Weunsdag [spr. ö]. De tweede variant is ouder en is een rest uit het kust-
Ingvaeoons. In het Saksische gebied kende men Wodenesdag, Gaunsdag of 
Godensdag. In Zuid-Duitsland werd Wuotanestac of Wodanstag (bisdom Keulen) 
vervangen door Mittwoch (zie aldaar) [zie bij Tijd: dag, week-: woensdag] 
                                                                                   [Wodnesdaeg, Wensdei] 

  45 

Germ. termen: Woenswagen (mnl.), sterrenbeeld de Grote Beer, dat eruitziet 
als een wagen (van Wodan) [zie Hemellichaam: sterrenbeeld: ‘Grote Beer’: 
‘Woenswagen’ (Germ.)] 

  41  45 

Germ. termen: Wōld (d.) zie Waur (d.)   - 

Germ. termen: wolf (nl.) verwijst 1. naar het dier zelf of 2. naar een 

wolfsdemon in de gedaante van a. het dier zelf als gevaarlijk wezen, b. een 

menselijke balling, c. een mythische wolf die de zon verslindt, zoals Fenrir of 

Sköll, d. een nevenzon die gezien wordt als een wolf die de zon wil verslinden 

(zie wolf (nl.): solvarg (zw.)) [zie Dier: wolf; Geest: wolfdemon: gewone wolf 

als demonisch wezen; Beroep en functie: balling: term: vargr (Germ.); Geest: 

wolfdemon: mythische wolf als demonisch wezen (de ‘zonnewolf’); Zon: 

nevenzon; Bezit en roof: diefstal (of vernietiging) van de zon door wolven] 

  39 

Germ. termen: wolf: solvarg (zw.), solulv (no.) ‘zonnewolf’, í úlfakreppu ‘in 

de greep van de wolven’, namen of aanduidingen voor de nevenzon die tevens 

verwijzen naar de zonnewolf die de zon wil verslinden [zie Zon: nevenzon: 

term: solvarg (Germ.); Zon: nevenzon: term: solulv (Germ.); Zon: nevenzon: 

  39 
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frase: ‘í úlfakreppu’ (‘in de greep van de wolven’) (Germ.); Geest: 

wolfdemon: mythisch wolf als demonisch wezen (de ‘zonnewolf’); Bezit en 

roof: diefstal (of vernietiging) van de zon door wolven]                [i ulfakreppu] 
Germ. termen: wolf: weerwolf (nl.), een theriomorfe verschijning van de 
mensenziel [zie Geest: wolfdemon: weerwolf (menselijke ziel als wolf; 
toverwolf)] 

  39 

Germ. termen: wóma (oe.) zie Ómi (on.)   - 

Germ. termen: woord (nl.), vgl. lat. verbum, skt. vrata [zie Taal: woord: 
term: woord (Germ.); Taal: bevel (machtswoord, goddelijk woord)] 

  12 

Germ. termen: wóþs (got.) ‘woedend, bezeten’, overeenkomend met de 
godennaam germ. Wodan, on. Óðr en Óðinn, misschien verwant aan gall. 
ουατεις (pl.), oi. fáith ‘profeet, dichter’, maar ook met lat. vates ‘ziener’ [zie 
Psychologie: extase: term: wóþs (adj.) (Germ.); Ivn: Wodan (Germ.) (god) 
(alg.); Ivn: Wodan: Odin = Óðinn (Germ.) (god); Ivn: Óðr (Germ.) (god); Beroep 
en functie: rel. persoon: ziener: term: ουατεις (pl.) (Kelt.); Beroep en functie: 
rel. persoon: ziener: term: fáith (Kelt.); Beroep en functie: dichter: term: 
fáith (Kelt.); Beroep en functie: rel. persoon: ziener: term: vates (L/R-Kelt.); 
Beroep en functie: dichter: term: vates (L/R-Kelt.); Beroep en functie: rel. 
persoon: ziener: term: vates (L/R-Kelt.)]                                              [woths] 

  39  59 

Germ. termen: wrisqan (got.) zie Röskva (on.)   - 

Germ. termen: wuldortān (oe.) zie tán (oe.)   - 

Germ. termen: wulþus (got.) ‘pracht, heerlijkheid’, m.n. als algemeen 
aanvaarde verklaring voor de naam van de god Ullr [zie Kunst en schrift: 
esthetiek: schoonheid: term: wulþus (Germ.)]                                   [wulthus] 

  46 

Germ. termen: wunjo (germ.) ‘gelukzaligheid, genot’, tevens naam van de 
rune ‘w’, oorspr. misschien wodan [zie Kunst en schrift: schrift, runen-: 
runeteken: ‘wunjo’ (Germ.); Karakter en gedrag: gelukzaligheid: term: wunjo 
(Germ.)] 

  45 

Germ. termen: Wuotanestac (ohd.) zie woensdag (nl.)   - 

Germ. termen: Wuotes her of Wutanes her (mhd.), het leger der 
dodengeesten, aangevoerd door een ruiter (Wodan) op een drie- of achtbenig 
paard [zie Sociologie: gemeenschap van geesten: ‘Wuotes her’ of ‘Wutanes 
her’ (Germ.)] 

  43 

Germ. termen: wurt = wēwurt: wewurt skihit (ohd.), uitdrukking van de ernst 
van de ontvouwing van het noodlot. Zie ook noodlot (nl.) [zie Lot: noodlot: 
term: metud, meotod, mjötuðr, wyrd, wurt, wēwurt, uurdgiscapu, wyrda 

Ʒesceapu, *aud-, auðinn, auðna, ōdan, eaden, sköp, urlag, aldargilagu, ørlög, 

reginogiscapu (Germ.)] 

  39 

Germ. termen: wut (mhd.) ‘heftige gemoedsstemming’, een term die verwant 
is aan got. wōþs, de naam van de god Wodan en nl. woede. Het woord valt 
onder de categorie ‘extase’ [zie Psychologie: extase: term: wut (Germ.)] 
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Germ. termen: wütende Heer, das (d.) ‘het woedende leger’ van 
dodengeesten tijdens de Wilde Jacht [zie Sociologie: gemeenschap van 
geesten: ‘Das wütende Heer’ (‘het woedende leger’) (Germ.)] 
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Germ. termen: wyrd (oe.) zie noodlot (nl.)   - 

Germ. termen: wyrm (oe.) ‘slang’, zoals in de Negenkruidenzegen [zie Slang: 
term: wyrm (Germ.)] 
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Germ. termen: Ýdalir (on.) ‘IJfdalen’, de woning van Ullr, waarnaar de ijf, 
waarvan de boog gemaakt wordt, misschien verwijst (Grm. 5). Het woord is bij 
C&V te vinden onder ýr ‘yew-tree’: ‘ijf’ of ‘taxus’ [zie Mythische woning: 
naam: ‘Ýdalir’, de ~ van Ullr (Germ.); Aardformatie: dal: term: dalir, Ý- 
(‘IJfdalen’) (woning van Ullr) (Germ.)]                                                  [Ydalir] 
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Germ. termen: Yggdrasil (on.), de wereldboom en de boom van het leven 

volgens de overlevering in Scandinavië. Hij houdt de delen van de kosmos 

(hemel, aarde en onderwereld) bijeen. Zijn wortels reiken naar de werelden 

van mensen (en goden), reuzen en doden. De bronnen ervan zijn die van Urðr, 

van Mímir en Hvergelmir (waarschijnlijk alle dezelfde). Het vocht dat van 

Yggdrasil druipt is heilvocht (aurr). De dieren die op Yggdrasil huizen zijn 

arend, havik, slangen (w.o. Niðhöggr), een eekhoorn en herten. Yggdrasil 

vertegenwoordigt waarschijnlijk de (Oost-Scandinavische) ijf, zoals die bij de 

tempel van Uppsala. Etymologie en betekenis zijn onzeker: ygg- 1. < *igwa-: 

*īhwa- ‘ijf’, 2. = naam van Odin; Yggdrasil is dan ‘het paard (drasil) van Odin’ 

of ‘ster van Odin’, aangezien sterren als paarden werden beschouwd (zie askr 

Yggdrasils). Volgens De Vries was Yggdrasil overigens het model voor aardse 

bomen bij tempels en boerenwoningen. De functies van Yggdrasil zijn m.n. die 

van medeboom (heilvocht), noodlotsboom (Urðarbron), wijsheidsboom 

(Mímisbron), maatboom, dingboom en wereldboom o.a. als wereldzuil ter 

ondersteuning van de hemel. Bijzondere verschijningen van Yggdrasil zijn 

Læráðr, Hoddmímir en Mimameiðr (zie aldaar) [zie Boom: wereldboom: 

‘Yggdrasil’ (Germ.)] 
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Germ. termen: Yggjar feng (on.) ‘buit van Yggr (= Odin)’, een kenning voor 
dichtkunst: Odin heeft de poëzie verworven door middel van zijn zelfoffer [zie 
Taal: poëzie: term: ‘Yggjar feng’ (‘buit van Yggr (= Odin)’) (kenning) (Germ.); 
Bezit en roof: diefstal: gestolen goed: term: feng, Yggjar (‘buit van Yggr (= 
Odin)’) (kenning voor poëzie) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: 
‘Yggjar feng’ (Germ.)] 
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Germ. termen: Yggjar már (on.) ‘meeuw van Yggr’, kenning voor raaf, die 
immers de vogel van Odin (Yggr) was [zie Vogel: raaf: term: ‘Yggjar már’ 
(‘meeuw van Yggr’) (kenning) (Germ.); Vogel: meeuw: term: már, Yggjar 
(‘meeuw van Yggr’) (kenning voor raaf) (Germ.); Symboliek: beeldspraak: 
kenning: ‘Yggjar már’ (Germ.)]                                                     [Yggjar mar] 
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Germ. termen: Yggr (on.) ‘de verschrikkelijke’, bijnaam van Odin, wanneer hij 
in verband wordt gebracht met de dood en met de wereldboom Yggdrasil, 
waaraan hij hangt tijdens zijn zelfoffer [zie Ivn: Wodan: Odin: ‘Yggr’ (Germ.) 
(god); God: ‘Verschrikkelijke’ (Yggr) (Germ.); Karakter en gedrag: 
angstaanjagendheid: term: yggr (adj.) (god) (Germ.)] 
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Germ. termen: Yggs full (on.) ‘Yggs (= Odins) dronk’, kenning voor poëzie [zie 
Eten en drinken: dronk, offer-: term: full, Yggs (‘Yggs dronk’) (kenning voor 
poëzie) (Germ.); Taal: poëzie: term: ‘Yggs full’ (‘Yggs dronk’) (kenning) 
(Germ.); Symboliek: beeldspraak: kenning: ‘Yggs full’ (Germ.)] 
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Germ. termen: ylfa (oe.) zie ælf (oe.)   - 

Germ. termen: ylfa gescot (oe.) zie pijlschot: ylfa gescot (oe.)   - 

Germ. termen: ýlir (on.) zie Jul: ýlir (on.)   - 

Germ. termen: Ýmir (on.), oerwezen, ontstaan uit de polariteit van ijs en 

vuur. Uit hem ontstonden de reuzen en uit zijn lichaam schiepen de goden de 

wereld. Betekenis en etym.: ~ skt. Yama, av. Yima, lat. geminus ‘tweeling’ of 

‘tweegeslachtelijk’. Ýmir is als oerwezen eveneens tweegeslachtelijk en 

a.h.w. ‘uit de aarde geboren’, zoals Tuisto. De wijze van voortplanting is een 

IE concept, vgl. de schepping uit Brahma’s lichaam [zie Ivn: Ymir (Germ.) 

(oerreus); Geest: wezen, tweevoudig: term: ymir (Germ.); Seksualiteit: 

geslachtelijkheid, twee-: term: ýmir (Germ.); Schepping: demonen, ~ van de: 

uit de polariteit van koude en hitte: Ýmir (Germ.)]                                 [Ymir] 
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Germ. termen: Yngvarr (on.) zie Ívaldi (on.)   - 
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Germ. termen: ýr (on.) ‘ijf’ (Taxus baccata). Vergelijk Yggdrasil en Ýdalir [zie 
Boom: ijf: term: ýr (Germ.)] 

  50 

Germ. termen: zaterdag (nl.), ohd. Sambaztag, d. Samstag, een leenwoord uit 
het Grieks (< gr. σαμβατον < σαββατον ‘sabbat’, een Hebr. leenwoord) met 
een Chr. betekenis, dat alleen op de Balkan voorkwam en dus door de 
Kleingotische missie in het Oud-Hoogduits terecht kwam [zie bij Tijd: dag, 
week-: zaterdag]                                                            [sambaton, sabbaton] 

  51 

Germ. termen: zebar (ohd.) zie tab*, tīb*, tiub*: zebar (ohd.)   - 

Germ. termen: zers (ohd.) ‘fallus’, zie ook tjasna [zie Seksualiteit: fallus: 
term: zers (Germ.)] 

  40 

Germ. termen: Ziefer (d.) zie tab*, tīb*, tiub*: zebar (ohd.)   - 

Germ. termen: Zio (ohd.) zie teiwaz*: Zio (ohd.)   - 

Germ. termen: zoubar (ohd.) zie tab*, tīb*, tiub*: zoubar (ohd.)   - 

Germ. termen: zünriten (ohd.) zie gandr: gandreið (on.) en riða: kveldriða 
(on.) 

  - 

Germ. termen: Zwölfnächte (d.),  Klopnachten (nl.) < Klöpfelnächte (d.), vgl. 
skt. dvādaśāha, leemte tussen het maanjaar en het zonnejaar, i.e. de twaalf 
nachten tussen Kerst en Driekoningen, wanneer de geesten der afgestorvenen 
de woningen der mensen bezoeken [zie Tijd: jaarperiode: ‘Klopnachten’: 
‘Klöpfelnächte’ (Germ.); Tijd: jaarperiode: ‘Klopnachten’: ‘Zwölfnächte’ 
(Germ.)] 

  41  43 

Germaanse termen: Zundert (wgerm.) zie Latijnse termen: inscriptie: Deae 
Sandraudigae cultores templi 

  -  
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